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 ی !یلعج صاخشا كنه رف
 (دن ولا دیحا)دازآ ثحب

 (جن رفبیلیف) بوخ یایب اتک یهبه

 (مایی) لاپرسشب ارد

 ترانس رد فوجچ

 روت اکب داک

 -ِ نوتس وهناج

 - + ولاوب ژهزا ناتسدوگ ین اکس

 رنه ثاد ش۲

 ۳ اه ملف دقت

 (لوریش نا رماک) هرطاخ لزفت

 همانهام

 امنمس۵ راس
 لاید ۲۰ هدامشکت

 نابتسلاگ -پ :ژابتمابح اس

 دنس رخنژیب :رظن ریز

 ۱۳۴۵ دنفسا  مجنپ هرامش

 ۲۲ ندوا ایفوس : داچ یور

 . رده وزدکل | : دلج تشپ

 زوروتسجت ارف رثا ه دوبن یک
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 امنیس هراتب هانهام هرامش نمجنپ راشتنا 8
 .رذمت یرادقم و تسا فرح یرادقم نمضتم (ون یامنیس)

 نداتفا شیپوسپ تلعب لبق هرامشرد هکنیازا رذمت
 و دش مک هلجم تاحفص زا یدادعت ًارابجا :یگتفشآ و راک

 دیسرن پاچب «رنه كسی شیادیپرد» لشم بل اطهژا یضعیو
 ..دوشیم نآ ربچ هرامش نیارد هک

 وتسا هرامع نینهب طوبزم «اه هزات یاهفزح اماو
 , لبق هرامش یاهقرحزا یرادقم یلمع تروص

 یاهژاتتا ربیذتیارجا یپرد هک میتشون لبق هرامشرد
 ..دش دهاوخ یلمع جیردتب هک میتسه هلچمرد

 عونتو ترثکالوا , هدش ماجنا هرامشنیا رد هچنآ
 نینچمه و :دنلپ بلطمودای كي لب اقمرد تسا هاقوک بلاطم
 كسب اب هبحاصم «دوویلاه یاه یاهفرح» « تاونع تحت

 نانادرگ ,اک «كيفارگ وملیف شیف» نلواوءراک هنهک نادرگ راک

 ..میاهدرک عورش ار
 لابن دنانچمه - رت هصاللختروصب سوی رانسیختنمپاچ

 اناریابطوب رم رابخاب رتشیب «هتشذگ هاه»تمسقردو ..دوشیم

 رد و هدش هتخادرپ یندناوخ یاههزوس ابو انشآ یاههرهچو

 رگ ا ..تسا هدوب رظندم ,یگ اتو عونت صوصخب هارد نیا
 .دوشیملایندرگید هرامشرد یدعب تالوحت دود یقاب گر مع

 . ميرکشتم دوخ ناگدنناوخ ٌةمهزاو ۰ لا ءاشنا



 لابقتسا ۰
 هتشذگ هامرد :۸/۵» ملیفشیامن 8

 رطاخبالوا : دوببلاج یاهربخ هلهچزا

 .ملیفدرک راک رطاخب یناثردو ۲ ملیفدوخ
 شیامت یلصا نایزب هک یملیف اریز

 . بش هس ذاشیب نآ یارس و دش هداد
 هد دودحرد « تفریمن شیا-مث لامتحا

 رارسقب كنياو ؛ دوب هدرپ یودرب زور
 زاسپ ادملیف هداب ود دن رادلایخ ,عالطا
 الامتحاو دن راذگب شیامن ضرعهب یتدم

 . دوب دهاوخ هلبود تروصب رابنیا
 « ۸/۵ * ملیف زا لابقتسا نیا

 ودامنیس تعامج هک تسا هتکننیا دیّوم

 رایسب قرف لبق لاسود و لبق لاسکیاب
 . تسا هدرک

 ماگنهب هک اهنامهزآ یرایس» اریز

 لاجنج و توساب «فوسک » ملیف یاشامت

 هنتکش ار اهیلدنص ۳ دندرک تارعاظت

 شمارآ بش ۶ ملیفرد ؛ دندومت هراپو

۴ 

 شوخأت تروصرد ؛ لقاالو « دندوب هدش

 گكرت ار نلاس یماراب ؛ ملیف ندوب دنیآ

 لامک رد ار ۰۸/۵۶ ملیفالاحو ,دندرکیم
 یاجنیاو - دشنک یماشامت هقالعو توکس

 بیت رتنیاب آریز ء تسا رایسب یتقوشوخ

 مهارف یرایسب یاهملیق یاشامت ناکما
 , یا

 یارب تیعقوم نیرتهب مينکيمركف
 نقاط فدا یلمق تیرماه

 زا یثاهملیق شیامنب , دوخرکف یارجا
 - نیریش یک هدنژ- بش - فوسک ؛ لیبق
 یوقاچ - (هبتررمنل وا) هدزابتعاسرد مر
 هریغ و متفهرهم - (هبنسنیل وا) گر زب
 هکنانچمه - راکنیا ًاملسم .. دن زب تسد

 اهرطاخرد هراومه -«۸/۵» ملیفشیامن

 , دنام دهاوخ

 یم

 ! اه هداوناخ
 یغلاسیم گ یرگید تباب زا

 نآ و هیایم مهارف یدرسلد تابجوم

 هک تسا«سکی | ماد ام»ملیف .بتيجع دزک راک
 ناتساد كسی دراد راب نیمرازه یارب



 و لدقو دنزرف و ردامو هل اث و هآو تكها

 دعدیع اه نایچاشامت دروخب ار هاگ داد

 لابقتسانآ زایعل و هچاب مه نایچاشامت و
 ..۱ دننکیم

 تیرشکا هک تساج؛یارد فسات یاچ

 هک دنتسه یئاهنامه «مايفنیا نایچاشامت

 «نوراق جنگ » و «ماگنس» یاشامت یارب

 هد ناشیازا رگ او:دنتکشیم تسدورس

 داب هس « یسریب ار اهنآ هدیزگررب ملیف
 راب راهچ و نوراق چنگ راپ هس ماکشس
 !دن یبیهماث ار سکیا مادام

 .!تسایگ داون اخ .ملیف نوچ !ارچ

 اعیشورفهدول اپ مود هقبط نامه لاوررد
 صوصخم» ؛ دناهتشون شیاههلپ رسرب هک
 4۱ مرتحه یاههداوناخ

 ملیف یامنها ر

 رد «ملیف یامنهارد پاچ مدع

 ژا یدادعت هک دش ثعاب هتشذگ هرامش
 عوضوه زا همانو نفلت اس لاک دنناوخ
 .دنیک زاسفما

 دوبمک , «راهب ميمش» یافآ باوج

 لوک و هزین و.دوب تحب لب اقملیق ؛یفاک دا دعت
 ۱ یدیعب هدنی اب نآ ندرک

 هدنچرد « ملیف یادنعار » هحفص

 و لاجنج دیلوت ؛ هدش پاچ هک یاهرامش

 ناغل اشمونآ رادف رط وهد رک یرایس فرح

 میئوگب دیاب .تسا هدروآ مهارف یتخسرس

 یثامنیسبوخ تاک دتسیون زا «راهب» هک
 .درادتسدژینتایبدا رد هوالمب وتسا

 هلجم ریدد رس کو هک دن امت هتفگ ان

 دونعم زا هک تسع مع ٩ رذعو هشی دن ۶

 طقف . تسا نامز نیا یبدا بوخ تالجم
 رید و نیععات نآ راشتنا خیرات هک فیح

 .تسایبدب

 نیا ذا «راهب» یاقآ هک ميراودیما

 نتشونت تلع باوجزا رتهبیباوج تباب
 هتشاد , ملیف یامذعار ندشن پاجچ و

 ۱ دنشاب

 اب البک
 ایدالک » زا لیف هنچ ییامن 8

 ار یاهدع , هتشثآ هامرد « هلایدراک

 ُهرادا ما یو هک تخادنا تفارصنیاب

 صوصخمهزاجا: ملیف یسررب وشی امت دوما
 ملیف كيرد هک تسا پیترت نیابو ؛دراد
 نایرع یاپورپ رگید ملیف ردو هنیس
 . درک اشامت ناوتیم یتحارب ارد ناشیا

 یاشامت زا لبقات هک تسنیا هلئسم

 نیاات؛ایدالک همیتنادیمئام ملیفود نیا

 نیا هناتخیشوخ اما !«تساباةج», دح

 و .. دیدرگ نشودو مولعم امیب لوهجم
 یئایقد یایدالک اب هک دوب یئایدالک نیا
 رایسب توافت و هلصاف ۰۸/۵۰ یریثاو
 . !تشاد



 رشبونج
 « لدرشنارماک » هک تسبئدم 9

 تیل اعف مرگ رستخس « اناوچنادرگ راک

 نایاپب ار دوخ ات هاتوک ملیفودات تسا

 رهشبونجهبطوب رم ملیقود نیا . دن اسرب
 .. تساعهن اخزپهروک و

 ار رهثبونج ذا یرادریملیف یو
 یلیالدب اما ,دوب هدرک عورش شیپیتدم
 ندیسرایف اب كنياو داتفا ریخأتب راک

 هدش رثراوشدراک , امرسو ناتسز

 «: تسا

 دوخ ملیفیود ای لامتحاب لاحرهب
 تام تهاوخ مهاعآ یاهاارب از

 , درادیراکمه واابهک یرادربمایف

 .. تسا «یدزی»

 ناشوک وشوروک

 هکر بخ هنابش دیار زا یکیرد ۵

 یلعماما یاقآ یدوزب هکنیارب لاد دوب

 یگ دن ززا یملیف ردسلجم هدنیامن یبیبح

 دهاوخ افیا ار شروک لر«ریبک شوروک

 هیدق
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 یتلعو بیع هتاذ دحیف ربخ نیا
 توق دنوادخ ) یبیبح یاقآ , تشادن

 دن اهدوب ییوخراکشزرو ( دعدب ناشوژاب

 یگامزآ عبطامئیسمل اعرد دنهاوخیمالاحو
 ,تسین نیبکنقوروک ..تمیت یک ان : نیک
 تکلممنیاخی ات یالا وو هدن زرا تیصخش
 .تساهتشاد م»یئارجامرپ یگ دن ذو تسا

 دراس هاشداپ شن رد نوسیمزمیج تک رش
 مدآ نیاو تسین یاهداعلاقوف بلطمزین

 یوی رانسهکشیا تساهدرک یزاب ملیفدایز

 هک هتشون یسیفذدیعس موحرم ار ملیف
 یاهلئسزاب ؛هدنام مامتانناشیا یگ رماب

 یلیخ صاخشا یلیخ و دیايمشیپ هک تسا

 ًاضیا . دن راذگیم اجب ناشدوخزا راثآ
 رد یکنج یاههنحص یرادریملیف

 هینباو راشثآ زا هدافتسا و یوالسوگ وب

 یاهروشک تک داشم و ملیفرد یخیدات

 مادکچیع زین ملیفنیاردنامل آ وناتسلگن |

 . تسین یاهلگسم

 ةژرلپار:هدنن اومدن هچانآ ..>
 رتکد اد ملیف هک تسا نیا دروآ یمرد
 ینادرگ راک 1 یتالسرا ناشوک ( ناشوک

 ینادرگ راک وف : دناهدومرف درک دهاوخ

 یکندو پوکس امنیس هقیرطب هک ار ملیف
 دش دهاوخ هیهت (تالسرا هقیرط نامهب)
 ۱ مس رادهدهع دوخ

 هدوخ»همک نیمهرد مامت بلطمناج

 هر یی دونم الامزا تا
 ه-چ شوروک یارب ریبک اناشوک بانج
 رظن رد یت اههمشچ هچو هدید یثاهباوخ
 , هفاک رد نالسرا یقر . تسا هتف رک

 شندزیلیلب هچهچ ووا ندروخ بایک ولچ
 .دیوشب امضیارع هجوتماتدیرو ایبدایب ار
 لومعمقبط جریایاقآ ًامتحهک یئاجنآ زا

 -امنیسردىپ دیدج ملیف,زاوآ نهد دئچاب
 داهنشیپ « درسک دعاوخ مرگ اریفارگوت
 مهزا نسین نوسیهزمیج یارب مينکیم
 دشنک ودزر ار فورعم یا » نونکا

 . دوب دهاوخ ین امیشپ بجوم تلفغ هک



 سد دوگ

 ملیف شیامن ماگنهب هتشذگ هام

 و نآریا وتیتسنا فرطزا ۳۱۷ شخب»
 ریژع رثآ « سدقم دوک » ملیف , هسنارف

 شیامنپ هسنارف نابزب زین شویداد
 . دمآ رد

 هن اخروزیکنوکجو یف رعمب ملیفنیا
 : دژادرییمین اتساب یاهشزرو ماجتا و

 هدوب قفوم نادرگ راک روظنم نیارد
 ال ,.تسا ههشن یاوخ اهم
 همطا ماودت و متیر نیا هظحل ود یکیرد
 یارب هک اجنآرد هلمجزا . . دروخیم
 نا راثزرو ندروخ خرچ نداد ناش

 ,ناراکشزرومشچیاجرد ند رود نالپ دنچ

 فارطا یاههفایق هجیتن رد هک هدشهدراذگ

 طولخم ومه رد. دمت ینارود تاک رحاب وا

 . دنوشیه

 . هدوبن شخب تیاضر هچیتن , اما

 زا راک:ذرو . نیبدود مشچاب طقفرگا و
 ,دشيمهدادناذنهرسکی«خرچنای اپ ات زاغآ

 یکی هک ) نایچاشامت یوررب نآ ریثأت

 رتشیب (هدوب نمه ملیف هدمع یاهفدهزا

 ندروآ مشچب گنا,یرگیدو ۰

 اهروتت ژوریرون شارد ميدينش هک دوبدشیم

 وویوه

 ۱ تشذگ ریخب و ؛ هدوب

 . دوبوت رپ رایژامزآ یرادربملیف

 ) یسود رغ ]

 سابع» هک میدید رخاوا نیا
 تسد#یس ود رف ۶ ٌهلجم نیبد رس «ناولهپ

 یدادعت راد میمصت و هدژ یاهژات راکب

 یتاسلجرد ,ار یمیدق بوخ یاهملیف زا
 .هلجم ناگدنناوخو نادنمقالع یارب
 ..دراذگب یشیامن ضرعمب

 ًامنیس یاه هنیمز رد هک یمدق رح

 یاهدوم دناوتیم ًامقاو , دوش هتشادرب

 .دوش بوسحم
 تین نیا رد «یابع» هک میرا ودیمآ

 .دب ای قیفوت دوخ

 لا ویتسف
 لاویتسف كسب شیپ یدسدچ 9

 ۱۶ و یرتمیلیم ۸ یاهملیف یللملانب
 دد عقاو « وئرلاس» رهش رد یرتمیلیم
 .دشرانگ رب ایلاتیا

 ۱۶ و ۸ یاهملیف ؛ روظنم هتیلا

 اب و یروتامآ روطب هک هدوب یرتمیلیم
 یرادربملیف یرثیملیم ۱۶ و۸ فیتاکن

 ناهروظتمزگ | تروضتیآ ریق :ردودناهدش
 ی اهملیف«دوبیرعهیلیع۱ ۶ فیتیزپ هیپک
 و «اعدنخبل و اهکشا» -«روهنی» دننام
 یرتمیلیم ۱۶ ای ۸ هیپک اب زین هریغ
 دننک تک شلاویتسف نیا رد دنتسناوتیم

 تک رش لاویتسف نیارد اهلیف نیا یلو

۷ 



 هکنیا یارب : دندربث هزیاج و دند رکن

 یرتهیلیع۷ ۰ ان ایحا وی رتهیلیم۲ ۵ ملیفاب

 ,دت اه دشی راد ربملیف

 ینهوكدهرف ترازو هک ميدينشاما

 نعءتسیا ملیفزا کرتمیلیم 1۶ هییک تی

 یاب اکو تر
 یبخیب نیا وسم و «تساهداخ«رف لاویتسف

 ناغهمان رب ردارن آلاویتسق رطاخهدوسآ و
 ملیفب مههرقن ةزیاج كي هتشاد روظن»

 .دن !هداد

 زا هطوبرم ؛رادا یعالطایب نیا

 ءایثد رد متایف یاهلاویتسف عضو

 یرتشیب هجوت اریز .تسا نیگناتفگش
 ناظم رد اعدعب لقاال هک دوشیم تعاب

 هکنیارب ًاسفاضم . دن ریکن دارق ماهئا
 زا مطملیف لصا هزا ,یوار تیاورربانب

 وهدوبن :دناهداتسرفوا مانیهک یاهدن زاس

 .تساییگید نادرگ راک رثا

 یئایلاتیا یاهملیف
 رد یئ ایل اتیا یاهملیف لاویتسق 07

 لیجنا» ملیف اب ایلاتیاو انآریا وتیتسنا

 واو اپربیب ۶ رثا «سوینامنس تیاورپ
 ..دشحاتتفا «ینیل وزاپ

۸ 

 ملیف هتسدودب « اهملیفیرس نیب رد
 زادیدجآتمسن یاهملیف یکی .مردوخیمرب
 رکید و یئایلاتیا کگ رزب نانادرک راک
 1٩۱ ۰یاهلاسهب طوب رم تماصیاملیف
 . ایلاتیا ۶

 مات اهنیاذا دیدج یاهملیف نبرد
 + تساهدشهد رب

 تا بد ءابیز نا راتس ی

 (یتنوکسی وونیک ول )
 (یتنوکسیو)دگنلپ زوپ -
 (ینوین وتنآ )خرس یارحص -
 ۰ و
 ,هن ورتساپ ملی دنچ زا اهتماصنب زا

 یاهلاس طوب رم ..وتسیسام-ای رییاک لثم

 را

 9 ریخا یاهلاس رد هناتخمشوخ

 - هسارف یکنعرف یاهنمجنا ششوک
 قفومیناریآ ناهنمقالع :کیرمآ و ایل اتیا
 ندیددیمانک رعهک دن اهدش یراث | ندیدب

 راک نیا هک میرا ودیما .دناهتشادن اراهتآ
 دب ای+ءادا نانچمع

 ...بو ربص4

 رابخا ٌةلمج زا هتشذگ هام رد

 هیهت یئاضر ندش بورضم ربخ مه یکی
 « ادخ هناخ » ملیف نادرگ راک و هدننک
 ...دوب



 ء دون یک ادا ناوج كي هک براخ

 هکشاآ و « دوخ یبهذم تاداقتعا یور

 دوشیمثعاب ملیف نیا شیامندرکیم رکف
 . دن ورب ادخ ةناخ ترابزب یرتمک هدع

 ور هس زا یپ و هدمآ نارهتب كارازا

 ء ملیف ناریا ویهوتسا رد یولج كيشك
 دنچ تشپ زا هدرک ییگلفاغ ار یئاضر

 رطاخب هک :درو ایم دراو واب واچ ٌهب یض

 هتساک اه رض تدش زا , وتلاپ دوجو

 و ؛ لمح ناتسرامیب هب یئاضر ,

 .ددرگیم ریگتسد براض
 دوشیم

 ی راد ربملیف
 قب اسدادربءیف وا راهب گنشورد

 تعخس اهزور نیا ینه و كنعرف ترازو

 یاهملیف نتخاس یارب تیااعف مرگ س

 . تسا یتاغیأبت

 یملیفدنچژآ دیاب وارات یاهراک زا

 رونآهچونمو شویراد ریژع قافتاب هک
 ,د رد مان , تسا هتخاس

 تیلامف ةمسوت یارب ژونه ول راهب

 ,رادایاتساددنلب یاهملیف هنیمز رد دوخ

 ..تسا هتفرگف یمیمصت

 !حی رفت

 حیرفت یارب مه ار تمسق نیا ژ

 لاس لهچ « تاعالطا » زا لقنب رطاخ

 : دین اوخب لبق

 توصاب یامنیس

 لامک دحب امنیس تعذص ٌاریخا »

 تک رج هدرپ ردهک یلاح نیعرد و هدیسر
 یوگتفگ دوشیم هداد شام صاخشا

 دوشیم هدینش زین هدننک یزاب یصاخشا
 یاهامنیس زا یکیردلیق یدنچ هکنانچ

 ردهک هدش هداد ناشن یملیف ندنل رهش
 شی امن ماگشهریب هداج حاعتفا روب زمملیف

 هیحاتتفا قلطن گفا دهعیل و .دشهداد

 هدینش حوضو روطب و الماک هدومن هکار

 یعقومرد حرج دیوللقطن نینچمع دشيم
 درادیمرب هدرپ همسجم كي یورزآ هک
 نانکیژاب ناهدتاک رح .دشیههد ينشیب وح»

 تقباطم الماک دوشیم هدینشهک یتاملک اب

 دیدجونیرتهب روبزم عارتخا ۰ دراد
 هدید نونک ات هک تسا یعارتخا نیر

 «.تسا هدش



 دنسیون ای راکن ربخپهک تسین مدای [قيةدنم...» : ریبد رس یاقآ
 : ماهتفگ هچد رک هضرعنمب | رهلجم نیاهک یتق و امشهلجم زا

 نع.درادقرفدی |هتشون امش هچنآ اب نم ٌهلمج ًاعطقیلو

 هتفگ دیاش , دروخیم اهرجیا نیت دردب هلجم متفگن
 اب « تسا رتبسانم اهرجیایت یارب هلجم مشاب
 دنشک هدافتسا دنن اوتیم سشتشیب هلجم نیازا اه رجیانیت

 .تساهدوبن اهشهلجم ندرک ریقحتنم دصقلاحرهب هک
 راذتعا ناونهب نما ار هتکننیا مرا ودیمآ

 شزرا امش راک کارب هک دینک لوبق و دی ریذپب

 «. متسه لئاق

 اد یناسک ریاسو امش همانام.. زیزع مناخ : ریبد رس جساپ
 هدرک رظن راهظا تدوص ناب هلحم نیاب تبسن هک

 فرط زا یاهدیقع زاربا هنوگچیه نودب «دندوب

 ریقحت روصت یک نیارب انب.میدرک سکعنم نامدوخ
 زا امشدوخ هک تسیاهجیتن دشاب هدوب نیب رد هلجم

 یئاهنویسایرا و اب هک یمالک 1 دیاهتف رگ _ناتمالک

 شاینعمو دوشیمن حالصا زیندیاهدیشخب نابامش هک
 . دن امیم یقاب هدروخنتسد شیبامک

 اد امش راذتعا ميناوتيمن هک دیشخبیم

 عوضومنیا امش یاربمینکیمن رکف دنچره) ميريذپب
 یاهلجم.هدناوخن هک یسک هک !رچ(دشابهتشاد یتیمها

 یسک راک یارب دناوتیمن زین هدناوخن ,دنکیمدرطار
 . دشاب لئاق شزرا

 ههلجم ناگدنناوخو نابرجشناد یاهارج | اههما
 «هاگشناد رد ون یامنیس» هدنلب اضرمالغ یاقآ

 «هاگشن ادردون یامنیس» هب طوب رمبلطم 8 ( لوفذد )
 رد رایسب یاههمانو ,دشهچاوم یدایز لمعلاسکعاب | لاسرایتساوخرد ٌهلجم
 نیادد نآ زایث اهتمسقب هک تسا هدشلصا و هلچمدیپ ات مالدشا اد قضیه

 پاچ) همهزالاحررهبو(الابٌهمان )دوشیم هراشا هرامش بو یک وه
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 ناگ دنناوخ زا

 یک لباق هتکن اما .ميرکشتم (اههدشنباچو . اههدش
 نایوجشناد یوررب یموهعرظن ام املسم هک تسنآ
 دوب نا. شیازآ یدادعت تارظن طقف اهنیا .ميتشادن

 نایوجشناد هثرگ و :دندوب رودیالصا امراک لاورزاهک

 زا یرایسب و , دنرایس هاگشنادرد زین رکفنشور

 نانچمه دناهدرک تک رش ثحبنیاردزین نایوجشناد
 ...دید میهاوخ هک

 ..تایدورضزا
 مودلاس یوجدناد یمتسد سابع یانآ

 هراتس همانهامرد زورما» ,دن اهتشون قوقح هدکشناد

 هاگشناد دد ون یامنیس ناوئع تحت یبلطم امنیس
 هماننیا یتحاراث زا هک مدش فساتم یدحب .مدناوخ

 توچ؛منکیم میدقن نات روضحب وجشن اد كي ناونعب ار
 زا یکیژورمآ امئیس ... مراد هقالع رایسب امنیسب

 هکلن تسیث ی هتک یا ؛تسا ,گدنز تاسدو رض

 هک اهنآ .دن راد ار هدیقع نیمه مناتسود دون یدص

 کدروم ی تاشی امرق نیدذچ تایبدا هدکشناد درد

 و دننکیم لضف راهظاهک دنتسه یدارفا :دن |هدوم رف

 .. دن رهد دنمشناد دننکیم لایخ

 یضعب هراشا هاگهاگ سرد سالک رد نم یتح

 دن رادا رتک دمه «اهن آ .ماهنینش یملیفت ار ناداتسازا

 دشمع امنیس دنیوگیمن زگ رهیل و .عیسو تامولعم مه
 منادیمن هک یقوذ مک یوجشناد نالف تقونآ۱؟ فرح

 تایبداب امنیس دیوکیم ,دی ایم ششوخ یحیررفت هچزا
 راشتفاثعاب ..تسا فسات یاج ًاعقاو .درادنیگتسب
 یعقاورنه عقادم هک می راد یرنه هلجم كي هک تسام

 یدنع ملیف -یسراف ملیف مانب ینالاذتبازاو تسامنیس

 زا هکارم یاهفرح مراودیما ..دنکیم داغتنا تدشب

 تماهشهک دیهد هزاجا نمبو دیریذپب «دوببلق میمص
 نیسحت ۰ دیاهتفرگ شیپ رد هک هارد نیا رد ار امش

 «... میام

 ینیب فرطکی
 هدکشاد یوجشناد ؛ «نیمیس» هزیشود

 لوبق ار مفرح منکیم شهاوخ..» :دنسیوژیم تایپدا
 رظن داهظا نداد رارق تواضق دروم رد هک دینک

 سانغان تسود

 وعاضما لودب هک ..

 یاهمان ,شوخراپسب یطخاپ
 ... دیاهداتسریف ام یارب

 شیوخراک هماداب ارام هچنآ
 « دنکیم اشوک و مرگلد

 یکتسبمهو اهتبحم نیمه
 .ميرکشتم .تساپ ریپیاه
 یملطم هک میتسه کف رد زین

 هدئوس یامنیس» اب هباشم

 هاربور ؛لوا هرامش رد
 یسک الات هات .یتسار .مینک
 ۱ تشادریمت

 یارب» هچنآ مهنیاو

 « هضی رسع ندوبن یلاخ

 : هیدوب هتشون

 ندیدمدوب هتفر... ۶
 اههلپ زا یتقو .۸ر۵ ملیف
 راظتنانااسهب هتفر نیئاپ

 جوزیئأت دنچ كي ,مدیسر
 یییع نیا هتل ۰ مدد

 ثعاب هک یتلع یلو درادت

 نیاواهنیسنیاب اهنآ ندمآ
 روآ شدنچ ,دوب هدش ملیف
 نلاسدندید هک دعب و .تسا

 هن و تسا تولخ نادنچهن

 دندشدنلب ,كيرات نادنچ

 فی رشت اهجوز تیرثکا و

 و ؛رتبسانم یاچ دندرب

 لوگ همفدنیا هک یئاج

 هک مه یئاهنآ و ادن روخت
 ناشی اهتیزاراپ زا دنتسشن

 یلظتنم ایوک هک دش ممولعم
 - گیرتنارپ نایاب كي
 ,دنتسه دناشدوخ هدیقعب
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 ار اههنحص یضعب هچنانچ

 «الوک ارد» ملیفزا یدیلقت

 و دندوهرفیم روصت هریغو
 «..ادندرکیم ذاربا

 (تشد) رباع -م یاقآ
 زا نانتما زا سه

 ةراب رد ؛ راکرتس محارم
 دی اهداد رک ذت هک یدروهدنچ

 : هک ميناسرپ ضرمب دیاب
 ؛ بل اطم نایب یارب ۱

 ار نتشو هارد نیرت هداس

 مياهدرک باخت ا هراومع

 امش هک مينکيمن رکفو

 دداد بلطم كسی یبوخ
 یئوگ هدنگ و ,قلغم تالمج
 .دین ادب

 دیئ امرفیم هظحالم - ۲
 «ریخآ یا هرامشرد هک

 هار رد صوصخب ا:سکع

 راکب بلطمهیجوت هب تمدخ
 سیواصت : الثم) دناهتفر

 هرامش رد «یکیم كشا»

 .(لبق
 ناگدئسیون زا ۳

 ؛ دیاهدرب مان هک یرگید

 میهاوخو میاهدرک هدافتسا
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 داقتنا دروه رد ۴

 داقتنا یایمه «زین اهملیف

 یاهد اقعن | ؛ینارینیدقتنم

 پاچب «نین هدش همجیت

 .تسا هدیسر

 یامنیسیفرعم رکف رد
 ميتسه زین فلتخمیاهروشک

 و تارییغتهب ارامش هجوت
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 ناکد نناوخ زا

 و ینیب فرطکییمک راچد (فل اخمطقف) نایوجشناد

 دیتسشاوتیمامش هکاریژ .دیاهدش فاصنا تیاعر مدع

 یسم دیاب امشیفرطزا .دییونبزین ارد قفاوم تارظن
 یب رعص# رویسداف و یدنهملیف هک یروشک رد دیتسناد
 نینچ نیا یراز و كشاو هلانو «آ زارپ یبرغ ملیفو
 و وجشناد هورگ زا امتح تسناگمه فطل دروم

 یک داتفاشیپ عون كيراظتنا دیابن اهنآ همه صوصخب
 نمدینک رواب نوچ .تشاد یرنعو یقوذ ینیب عفاوو
 -لیصحت لیخ تایمرد و تاییدا هدکشن اد نامهردهک

 یلدتیم یاه قوخ نانچ اب یهاک ,ملولیم شاه هدرک
 ...هک موشیم ورد ود

 ساسحاضحمب هک تسین تسرد لاحنیعرد امش
 دیراذگب و دینک كرت ار هنحص قفاومات ميسنیمک

 ناشفیخس یاه تساوخ ناشورخ لیس اب اهیضعپ
 نوچ . دننامد یقاب دامجناو دوک تلاح نیمهرد

 زور یبداوک رنع یاهنای رجرد دراو هک یسک ًاملس

 یاهناب زبهک یرگید رامشیب عب انمزا هناوتیم«تسا
 امش هک نیا رتمهم . دنک هدافتسا ,هدش هتشون یلصا

 هزاث هکیناس؟ یارب مهو ؛ اهنیا یارب مع « ارهاجم

 شیهتلاسرامشودن | هداتفین ایوسدن |هداتفا هار نیارد

 هاگت دیاب - دیراد هدهمب ار اهنآ یئامنعارو یرب

 «, دیاب . دیراد

 یلعف عططقهک مین اسریه اناتضرعب هیشاحرد ِ-

 . دشابیمناگ دنناوخ تیرثک | دییأت دروم هلجم

 ! یرکفنش و ریالعبا

 یفلابم زا سپ یتنایدسوریس یاتآ 9
 راهظا ... > :دناههشوئ ؛ امندادتلاجخ و فطل راهظا

 تشادنآ ربارم تاییدا هدکشناد نارکفنشور رظن

 مناخرتخد . منک هفاضا مدوخ ٌمانب ار تمسقنیا ات
 -نیتایارب هیرشن نیا هک دوب هتشاد راهظا یئوجناد

 ینارکفنش ور,بلغا هک یبیجعیرامیب ..!تسب وخ اهرچیا

 و بسانت گ لامعتسا « دنیالتیم انادب « نینچ نیا

 موهفم نتسنادنو یجراخ تاحالطصا وتاغل عفومیب

 یدرامیبنیابیالتبا زاهک : مناخنیا ًاعطق . تساهنآ

 ًةلجم نآ صرقاپورپ نارادفرطزا ۰ تسین بیصنیب



 نا دنناوخ زا

 هک یتایرشن بیت رتنیدب و ... هک تسا ... فورعم
 اه جی ا.-نیتاکا ریال اشیآ ظنج «دشأب ..:نینچزا یراع

 اهرجیا-نیتلاحبات یک زا ميديمفنامطقف !تسبوخ
 راثآ لیلحتنوچ ینیذو و نیگنس بلاطم داتساوخ
 رد .. ؟دناهدش هریغو نامگ رب , نیاتشن نیا «ینیلف
 هلجم نیا :هتفگ هک اتو رود یوجشناد كي نمض

 هسچ هدرکن نییعت اچ ؛ دروخیمن تک دي دردب
 ..هک لیلدنیای دیاش؟دروخیم رتک دتكيدردپ کا هی شن
 ار ناشیا ی« یتکد » یاهیرشن نینچ ُهعلاطم
 «..۱؟ددرگیمناشیا ماقه لزت تعاب و هتخاسنوگ رگ د

 بسا اطع هرابرد دوخ تارظن نمض ناشیا -

 اناتساد هراب رد هک یعهاجحرش...» ؛دٌمس» ونوه ,هلجم

 رابنیل وایاربهکن ] تهجی .دوب هدش چیرد روصم. یاه
 کس « یپونسا » شخبهژیوب , تشاد یک ژات و دوب

 نیا .دوب هدامشنیا شخبهولج ,رکفنشورو فوسلیف
 خیرات و روصم یاهناتساد حب رشت تهجب تمسق
 «.. تفریمرامذیهام نیا بلاطم هدبزءاهنآ شیادیپ

 ..آ كرد هب

 نیسح یاقآ گنهقو رثوم ٌةمانزا یتمسق 8
 : تسا نینچقوقح هدکشن اد یوجشناد یدسایجلخ

 , دیروخلد ,هدنناوختعامج نیاذآ هدرادهلگ .د

 :فزسبآ رکشرلوب آب هیرادس دیس هم
 تاعوبطم راک ردناتسد هسک امش. تسیاهزات فرح

 ینععهچ ندرک هلگ سپ ... دینادب رتهب دیاب دیتسه
 قشع مامتاب , دیهدب همادا ناتراکب دیاب امش ؟؛دراد
 دنسیوت و امشرد امنیس نارادتسودام هک یاهقالعو
 ین , اسلاوج لس هکارچ .میراد غارس ناتناک

 ء دنیبیم شدقیقحو شتل اصآ هچیردژآ ار امنیس هک

 ۰۰ دن راد جایئحا ناتت ل اعقو اهامش راکب

 هام .دهدشمارآ ةلایسو اهنت بوخ یامنیس

 یئامهبهکلب دینکیمن تمدخ امنیسب اهنت امش.تسام
 ۳ . دیئامنیم تمدخ «ميژرويم قشع امش راکب هک
 , هد اشمیاههلجم لثم دوشن نانهلجم دینک یعس ادخب

 قاملد ردناق یدعب یاعهرامش ندمآ ردیوزرآ جوک

 . دیکشخ

 ردعچ ره ٩ ميوگيمهچ دینکیمسح :دیمهفیم

 ءاس زا , هلجم تالوحت

 یم بلج هعبب نیددورف
 :عیمک

 یبخیب دوخ زا ارام

 .دب راذگن

 ربکا یاقآ شن اد یهاپس

 (هغارم) یجرف
 هرامشهلجم دلج كي

 هدش لاسرا ناتیارب لوا

 ميودپهرکشتهیلیخ .تسا

 عالطا امیار شدیسد رگ آ
 . تیهد

 یئانث - ح یاقآ
 رایس اب محارمزا

 اعقاواميعس .میدا زگسایس
 هتشر نیا هک تسنیارب

 امش لاثما و اعنیب طابت را

 باسح هتیلا .دوشن عطق

 هناوتیمن تقوچیهار هدنیآ

 دم یک

 .امش صلخم

 دها زنی دل اردص یاقآ
 ینادهاز

 یالشاب ارام یروچدب

 نیا یکیدب::هکنیاگید»
 . ۱ دیتخاون « ... هک

 ارس ار هلجم نیا ام

 امنیس یعقاو نادنمقالع

 هکنآ یا رد ومینکیم رشتف»م

 تدوعو یتسود هتشر تلب

 .دیآدوچوب ام 4 همهنب نیف

 ششوک مامت اب هارنیاردو

 رگ |لاح «مینکیه راک دوخ

 دیابهچ « دیدنسپیمن امش
 :تفگ هک « درک
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 شیورد ٌهفحت تسایزبسك رب
 ] شیب درادن !ونیپ دنک هچ

 ن- دوعسم یاقآ
 یاج» ؛ دیاهتشو

 ..دوبیل اخ یاهیرشن نینچ

 ًلجم كيهک میوکب دیابو
 و قزژ زا دیابن نیگتس
 «..دشابهتشاد مک یزیچ فقرب
 می راد ا رهدیقعنیمه زینأم

 دراد یص اقن هلجما ًاملسم

 میردتب هک تسنیا رب اهیهسو
 ددرگ فرطرب اهنآ مامت

 تسدبهاوخلد هیرشن نآ ات
 تاد اهنشییب .دس رب هدنن اوخ

 هک دینیبیمو .دشهجوت امش

 ویرانسزایتمسق پاچ العف

 هیقب . مياهدرک عورش اد
 تای رظن ًافطل .. بیت رثب مه
 . دیسوم اردوخ هزات

 زورفا دیحو یاقآ
 درومرد؛رکشت زا سپ

 جيردتب « امش تاداهنشیپ

 هوالمپ و. دشدنهاوخ یلمع
 تسی رانسو اهنادررگ راک هب

 هتخادرپ زین اهزاسکشهآ و اع
 يلطم ) دش دهاوخ

 (؟دیدیدار«جیووک اتسوش»
 ملیف نادرک راک یتسار

 نین,« نرترد یاهثداح »
 .تساهارواگ اتسوک » نامه

 .دای زتمح رم .دیش اب نکمطم
 یئالوم دابتخب یاقآ

 ( نامیلسدجسم )

 مینادیمت ,هایسامیور

 رکشت اش زا ین اب زهچهب
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 هدزتفآ تعامج زا تمسق نیا شوکب « هدینزب فرح
 نآ ات هتفرگ شایبدا رد رتکد نآزا .دوریمن ورف
 . دروخیمن شدردب امنیس هک هتشر الف یوجشناد
 . ۰ دروشیمن ناشدردب هک كرد هب

 تسامیمرکتشپ ثعءاب هک امش تاساسحا ژا
 مينکيم ار نامدوخ یمسو . میرکشتم

 ... هناسفا ةداظن

 لصقم ةمانزا یتمسقرد ژربم ریمآ یاتآ
 رد ونیامنیس بلطم ٌةراب رداما .. » : دناهتشون دوخ
 نا رکغنش ورراکقا ابندشانشآ ونآ ندناوخ زا ,هاگشن اد
 راهظا نآ اب . . . تسشن ملدرب نیگننس یمغ , معلم
 تایبدا رد : هدومررف هک یئوجشناد الثم . ۰ اهرظن
 اقآ نیا دوشیم مولمم . تسین امتیسزا یفرح یسراف
 رد ار دوخرکف و اردوخ نخسو , دنک رکف هتساوخن
 زاتایبدا رد مریگ هزات , تضا هد رک دودحم تایبدا

 یل و(تسا ین اوج ودیدج شهنوچ ) هدشن هد زیف رحامذیس
 تایبدازا امنیسردو . تسهیهار تایبداب هک ارامنیس
 . تسا هدش هتفگ نخس

 نیا ُهعلاطم ؛ناشیا ناغد ةزمربیغتیارب ..۰
 : تک نم هیصوت ترضح ناب ار «هدوم نودیرف» زا تیب دنچ
 امنیس دولآ همو گعنن رمین رون رد

 دوب هتسشن اشامتب نم رانک رد وا
 وا راو هنافا ةراظن رد هریخ نم

 هوب هتسب هن اسفا خراظن رب هدید وا

 نیا تا لوقنم ۰ اهخسننهام دروم رد ۰
 رگآ : «مدرمو ملیف» باتک زا دوولیمتد را زا هتفگ

 هک هچنآ زارتشیب تیانجو مرج دیاش , دوی امئیس
 ۷ « ... داتفایم قافتا تسع

 لئاسم ناب : امش لاوئسود درومرد اماو
 نیا اما . دش دهاوخ هداد یضتقم باوچ دوخ عقوهب
 «هنیآ وتشخه ملیف ؛رابرد یدقن و ثحب راتساوخ هک
 نآ ددجم حرط ناکما العف هک دینکیم قیدصت , دیدوب
 راکنیا بسانم تصرف نیل وارد یو , درادن دوجو
 هجوت ارامشالعفو , داد میهاوخ ماجنا امش یارب ار
 «مایپ» زا «هنیآ وتشخ» ملیف یاهدافتنا هب میهديم

 «ینهو هشيدنا» رد «راهب میمش» ژاو «یسودرف» رد



 ناگدنناوخ زا

 . هتشذگ یاعهرامش

 اهباوج یارب یباوج
 یددب دیشر یاقآ زا تسا یاهدون

 ::زاویشز(.یگوجقتاد
 هنیبیمای دونشیمیم اهزیچ ناسن! یهاگهاگ»

 و تسا لکشم شیارب ناشندرک رواب هک دناوخیماپ
 اهنآ ربارب رد دیاب یلمعلاسکع هچ هک دنادیمن ًاعقاو
 هشیمه تقیقح تخانش هکیلاحرد و , دشاب هتشاد

 : دوشیم جرد الیذ هک

 تا سیم رتهبو رتشیب گردو شیب اب ناسنا یارب
 ؟دیامنیم لکشم اهیضعب یاررب روده ارچمنادیمن

 هک تسه یکدنز رد یتاوارف یهجدب یاهزیچ

 ای و هو رگ هدیدن ار اهنآ دنعاوخیم یاهدع ژونع

 .دننیبیمت ایدنسانشیمن اراهت "۲ هک دزنک یهدوهنا وی روط

 ؟ارچ

 یزیچنآ هشیمه ناسا اریز تسا هداس یلیخ
 و تسین مهفو كرد لباق شیارب هکدرادن لوبق ار

 دشاب هداس شمهف رگ ا ایو د_همهفب ار نآ دن اوتیمت

 یعسو دنک یمن ضوصخیدروم نآ رد یرکفت - یقمعت
 یورد نآ ریثأت هکدنک دومناو هلیسون دب دراد

 ام مدرم هک یئاهزیچ زا یکی . تسا چيهاي لقادح
 «دن رگ یه ی رس رس نآ زا و دننکیمذ هشیدنآ تادب

 : تسا امئیس

 هدرک دوخ هچ تم ار همه هجوت امئیس زورمآ

 نآ ریثأت .دننکیمرایسب یاهوگنقک و ۱هثحبنآیور

 ناونمی ارث آ هم» .تسادوهشمیگ دن زلماوءماهتیوررب
 رثهنیا هکنیمه نو ,دن رادلوبق لداک ولیصا ینعكي

 برخمو هدننکدساف ارنآ لوا هلحورد؛دمآ ام تمسب
 یاهعمقو عطقو اهروسناسو دنتسناد ناوجلست یارب

 یلیخ ارنآ . تفرگ تروص اهملیف درومرد یناوارق
 جیرفت ًةلیسووتلآ ناونعب طقفنآ زاو هتف رگ یرسرس
 . دندرک هدافتسا

 هتف رگ هدیدان طیحمرب اد نآ صوصخب ریثأت
 . دندنک نآ زا دنتساوخ 5-4 یاهدافتسا عون ره و

 بحاصلیمب اهکگ ول اید - تفایجاور فیثک یاههلبود
 تاقیطو هماع گنهرف و نابز . تفایرییفت امثیس

 امش یاهتبحم نیا قیال

 قفوم هک هللاءاشناو میشاب

 ۱ میصلخمو .. میاهدش

 یچلگنس یلع یاقآ

 (دهشم) ینارهت
 و وگشساپ دروم رد

 هک دینکیم هظحالم وی رانس
 یارب . تسا هد تعاطا

 نابرف.میرکف رد مه هیقب
 امش

 یضایر لامج یاقآ

 (سواکدبنگ )
 رد هک دینیبیم رگا

 ۷ ملیف كي ٌةهراب رد هلجم

 جرد رتشیب ای هیرظن ود
 داضتممه اب ًاقافت اهک )هدش

 تسفآیارب« ( دنتسه مه
 یرواد ناندوخ امش هک

 رگیدو . دینک باختنا و
 نا نا امار ها
 ! دیشأب
 دن ودالوپ زیورپ یاقآ

 (دهشم)
 همانهام لوا هرامش

 هک تسنیاامیمس

 رتفدرد « ویامنیس »

 یم .. تسا دوجوم هلجم
 تسیب لاسرا اب دیناوت
 و هدشن لطاب ربمت لایر
 تفایرد ارنآ لماکیردآ
 .دیراد
 ؟ ع و ح یاقآ

 3 میدرگ ناعن اب رق

 هحفصدصژاامش هک دوشیمن

 ار یاهحفص دنچنآ ,هلجم

۱۵ 



 ؛تسین ناندنسپ دروم هک

 امب , تاحفص هیقب یطاخب
 رس نوچ ۱ ؟ دیئاشخبپ
 ماتم
 ضرع.۰ راد ینارادفرط

 باختن اوعرواد هک مينکيم

 ات تسا ناگدنناوخ اب
 ادچمیحصات زا ار حیحص

 .دابزتمح ره .دننک

 یجاد هومحم یاقآ
 (هواس)

 راهچ ةرامش ٌةلجم
 . دش هداتسرف ناتیارب
 رد ۰ دری هک هللاءاشنا

 نآ هب امش

 هک دش تعاپ + ترضح

 دننک فالغ اد ملق یتده

 دوش نیمأت امش تیاضرات

 اداب نینچو
 امش فاطاا زا

 و هدنناوخ

 همان نمض

 ۰م
 یدهازراب رهشیاقآ

 امش یاهداهنشیپ هب
 .دشدهاوخ لماک هجوت

 یاه داقتنا یظتفع

 !میتسه ناتهزات

 .دیشاب قفوع

 یشرع رای رهش یاقآ
 (جیننس)

 داهلتا یلک زا سپ
 لبق ۱ ۰ دنسیونیع فعل

 هک میوکب دیاب زیچرهزآ
 ونیامتیسهراهشراهچ نم
 ءرامشو ماهدرک هعلاطم ار
 دمر وب مدیرخ !رنآ مراهچ

۶ 

 محزا نیا اهتدمو فاتق یک هرخسمب نآ رد ار تلتخم

 . . دراد مه ژونه هتبلاو تشاد جاور یگتخیسک
 هدرک لیصحتو ناوج و رکفنشور هقبطکب هکنیاات
 تساخرب هژرایمب رچات و برخملما وءنیآ اب و دشادیپ

 نیا یولج ضرمو ضرغ نودب تسناوت یدحاتو
 اد مدرم نهذ , دریگب اد یزاب رجاتو یور هدایژ
 هک دندش ریهار تقیقح نیاب ار اهن | .دند رک نشور

 ةلبوداب امنیس بحاص هک تسین ینآ لیصا یامنیس
 اب یتادیم هلاچ نابزو دهدیم هئارا دوخ شوشنم

 و دناجنگیم ملیف رد ار یرگید ؛رخسه نیچرح
 قحلاو هنتشاداورکفتب ارمدرم دعدیم ناشدروخپ
 تقیقح ادناوجلسا هک دندش قفوم یدایز دحان هک
 یجداو یماقم ارمتفهرنه هرخالاد و دز زاس هاگآرما

 هناوچ لیش هقبط نیا هنیما تایع نیارد 3 دن راذگب

 نآزچ و دنتسه یتسرد یایوج هشيمع هک اهن اب دوب
 یسیتسد الادب ات دنشوک یم ؛ تسین ناشژامن ی زیچ»

 یکفنشورو دنمشوهو ناوچلسنهک دوب اجنیاو .دنبای

 ارنآ هیابو تسا تقیقح كيزين امنیسهک درک كرد
 و دتسرب لامکم «؟ دندیشوک هار نیاددو درک لوبق

 اممدرمژایرایسب هک دنچ رح . دندشكيدزن مهیدح ات و
 رکفعطس یدایز رادقم شزرآیب و یحطس یاعمایف اب

 یحاگهاک نسلو هدرک فقوت نئاپ دحرد ناشروعش و

 , همه یزور كي هرخالاب و دراد لامک یوس یشهج

 : درک دنعاوخ كرد اررمآ تقیقح

 دیمایلیخناسن |هد رک لیصحت ورکفنش و رهقبطزایل و

 هک دناوخیم یتقو تسا بیجع هچو . دراد راظتناو

 و درادن لوبق ار امنیس یلک روطب اه ُهدرک لیصحت
 یرگید ذآ اي « 1 ؟ فرح دش مه امنیس » دیوگیم
 یجزاخ نایزپ ۱و یک امتیس بلطمآ۶ هند یه حتجرت
 اد زیئول یرج یرگیدایو (دناوخیمن هک ) دناوخب
 شیرتک د هب یطایترا امنیس امرتک دو دنادیمث مدآ

 اد امنیس طوبرم بلطم ام مئاخ رتخد ایو درادت

 اهیک اهرجیانیت نیاو دنادیم اهرجیانیت صوصخم
 ؟ دتشاب دتناوتیم

 طفار نیاودرادن لوبق ارامثیس اه؛درک لیصحت

 لیصحت یارب امنیس ای هک درک هیجوت دوشیم روطنیا



 جرانخ هو بوق ناتو :تسیخ هارو ناف اهن فون
 راهظا نامه اجنیا ای (دسریم رظنب دیمب هک ) تسا
 هن افوسلیفیاهراوطاو ادا و طب دیب و اجیب یاههدیقع

 ثوچ دن ادیمن مدآ ار نبوت یرچ . ۱ تسا حرطم

 درو ایم رد یزاب سول یو هدرقع» زیئول کرج

 زیچ نوچ هنکیمن كرد مه ار نیل ودد و آ و یتیلف

 + تسیث هدمنک | مردم ناغلیفو دنیوگیه ترچ یا

 گم مادیمت نه و . تسا چوب و درادن ناتساد

 لباق هک دنکیم نایب ار یلکشم زیچ هچ زیئولیرج
 ی رچ فرح یتقو اب ۰ تسوت ام هدرک لیصحت ارد

 باذجو نیریش ننط نیا اب و یگداس نیاب اد ژیئول
 ینیلف ای ینوینوتئآ فرح دوطچ , دمهفب دناوتیمن

 دایرفوداد تلعب ناسنا هک تساجتیا و ؛ دمهفیم ار

 لیصحت ًأرءاظ . دربیم یپ فوسک ملیف یاشامت نیح

 ار نیچرعو دننکیمن رکفت یزیچچیهرد اسکی اههدرک
 و دننآدیم وب رد یهت و دب؛ ,دنزجاع شک رد زا هک
 اهینیلف تساجنیاو ۰ دنوشیمتعیعحیدتنمیلد روطب

 ناریا ردناشملیفدیاب اه نئول یرجو اهینوینوتتآ و
 اءهلبودو دریگب یرگید نر لاتساد ء دوشب هلثم
 ۲ اهراوطا و ادا نی همه ف هزات و دوشب حضتفه

 .«؟مدآ دشمهینالف ,شا و۵۲ میوذشب زین یرگیدک اهف رح
 بلاطمیاجت منادیمت نم دایم نیا دد و ..

 ار نآ یرکید نآ هک تسا هنادرخیب هلجم نیا
 لیصحت هکیئاج ؟؛ دنادیم پسانماهرجیا-نیت یارب

 هلجم نیا بل ام مها و درد زا ام یکشتشور درک

 روطچ رج, ا-نیت:تسا زجاع تسالس و ینأور نیا اب
 نیب نا رد و ؟ دنکیه كرد و دمهفیم ار نآ

 وییحصدید و دوش ضوعرکف زرط دیاب یک هرخالاب
 ؟ دشاب ینیدجک و یک هقیلس جک نیشناج یمقاو یشنیب

 لامیاپ و دیبوک ار اجب و تسرد هچره دیاب یک ات
 و مهف قوم هچ ؟ دش لسوتم ادا و غوردب و درک
 ؟دد رگیمنشود تقیقح همه یاربو دوریم الاب روعش

 باوجدی اب یک اتو تسیچلیصحت ؛دیافسپ هرخالابو

 زیچ صوصخب لاژسکی درومرد یکفنشوررتک د كي
 كب دردب هلجم نیا » : هک ,نیالثم دوشب یدوخیب
 هلجمكي رد هک دن راد راظتنااقآ گم «؟دروخیمن رتک د
 «!؟دوش حرطم نیوءرادهفسأف ,یئامنیس

 .دیرخ مهاوخ مه نیا زا
 یلیق یاه هرامش یلو
 یارسب نارگید زا ار

 نوچ و متفرگیم هعلاطم
 ناعن اعهود و امشه5 مدرب ی

 یم بوخ و دیراد یفده
 مدوخمتف رگ میمصت ,دیسیون

 ردقب هک مرخب هعیسن كي
 یداصتفا ظاحل زا مدوخ

 یل و ,. .مشاب هدرک یکمک

 ود یک هرامش نیا رد

 .درک متحا ران تعخس هککن

 زا هک یدیمآ ان یعون لوا

 و دیرابیم ءاهفرح» نآ
 هدنناوخ ثدوبت زا هکنیا
 ,تیعشاد تیاکشیفاتهزادت اب

 تسا ناریا مسر نیا یلو
 زابوخ تالجم هشيمه هک
 . دندادزوخرپ مک رایت
 -رد هک زور كي نه یلو
 ناخشابع زا قاریت گران
 ناشیا«مدرک لاژس ناولهپ
 هک دنداد یباوج نمب

 , مسیوغیم ناتیآب هک
 : هشتفت ناشیا

 «تیمک هن هدنن اوختیغیک »

 . ۱ دنتفگ تسرد ردقچو

 نایوجشن اد رظن راهظامودو
 .*..و

 دعب و ,رکشتم رایسب
 اددوخ ششوک مامت هکنیا
 مسیهاوخ راکب هار نیارد
 مامت يطاخب نیا و ۰ درب
 هلجم نیا هک تساین اتسک

 . ظفاحادخ .دنخیمار
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 دوویل اه یاهیا هفرح



 فدا و اخكي زا رک و یک یود حدوج 8
 كروی وین دد ۱۸۹۹ هیلوژ ۷ دد*یشی رطا الاصا
 تنس شاهداون اخ رد هکن انچمه . دش دل وتم
 اما.درک زاغآ اد یقوقح لیصحت زین وا "دوب

 نیلوا ٩۹۱۸ ددو * ددوآ یود رتاتب یدوزب
 ول اکیشرد رت ائتناد ر* راک ناونعب اردوخ سبپ
 ۰ هدوآ هنحص یورپ

 ناتسب ات هل اس هعه یو ۱۹۳۸۱ ۱۹۲۰ زا

 تبل اعف رتسچور رد عقاو مویسیل رلاترد اه

 - سیویدتب نوچ ین ا؟شیپ رنه و * هرکی م
 مای ریم - یرمگتن وم ترباد - رومب راب لتا
 ددوا ی اد رگ راکب .. .وسالگ ادنب ولم- زنیکپ اه

 . دن اهدرک یزاب یودهتم یاه سپ

 یودو رب دلش قفوم رک و یک ۱۸۴۶ رد
 اددلارچ زتیف تاکسارثا « ریبکی مست سیپ
 .دروآ هذحص اکو رب

 ناونعم «نایل وماعنب ورو شراق-ب .دعب
 وادش مادختا تن وماراپ رد سب وا وا اید

 «تسبل یرسوخ برغ رد » ملیف كول اید زی
 کارب اد «نودسلپ اسم سیئوا هرثا (۱۹۳۰)
 دوب لاس نیمه هد و درک میاننت لاسروین وی
 ینارگ راکاد « ریگ داریاهدوخ ملیف نیل وا هک

 ..درک

 من اخد ملیف شب اعث یدوزب هک ی تصرف رد
 «ددوابم شم رک ویک رثا نی رخآ هنم یابیز
 رگنشور هک مياهدزهبحاصم نیا ًاعجرتب تسد

 , + تساوا هات یاهراک

 نایاپ زا لبق رکویک حرج
 1 1۲196 ۲1ع۵۳ ملیف یراج لاس
 نیلوا هک درک دعاوخ عورش ار ]وص

 .تسا «نم یابیژ مناخ» زادعب وا ملیف

 كيسب کكيمالک یدمک كي ملیف نیا
 یرفم یاهارجام:هک دوب :نهاوخ رکویک
 همیدن و یسیلگنا مرتحم رایسب مناخ كي
 نیمود نارود رد سیگنا دنهرد ار وا
 یاههدننک | رجا .دنکیمالایب هک دوطآریمآ

 ناگینارسنیت .دن |هدشن نییعت زونه اهشقن

 ویرانس طقف «۲عرتوموو ۴۵ ان وورجم
 شنالب یلسا شا ینامود یورزا ارنآ
 رد اد ملیف هک رک و یک یلو هدرک مامت

 ناتسچار رد هشاب ناکمارگ او دوویا اه

 ینادرگ راک یلهد برتمرد ۳8و91 وط

 تسا راک لوذشم ترارح اب :درک دهاوخ

 اهار میسقت یدوزب دناوتب دنکیمرکفو
 : دوب دهاوخ هرظتنع ريغ الاهتحا هکار

 .دنک مالعا

۹1 

 یدمک كي نم ملیف - رک ویکجرج
 فا ای مق اور نور رک هر فی
 رتییبط هچرع دیاب ,تسا لکشمرایسب
 نامه نیا و دوش یاب رتناور و
 یزاب و نتشون نمرظنب هک تسا یزیچ

 یتلگشیدمه زا شتدروآ هنحصبو ندرک
 یفاضا یتیت ناونعب شنالب مادام .تسا

 :تشون شباتک یارب

 عامتجا كيرد تسپ رادرک تاتساد*

 یکبس . تساجنیمه مالک بل و «یلاع
 , دها وخیم لاذعبآ زا رود و هتاروسچ

 و هتشوث یلاع یویرانس تك ناگیتار

 راک نآ ندرک رثهدرشف یارب ام الاح

 .درنگیم ۱۸۵۷ دنهردارجام .مينکيم
 رایسب حوضو اب ار هعفاو نامز ميهاوخيم
 .میهدب ناشن

 اهسیلکنا هک دراد دوجو یئاهشروش

 نل وا اهیدنه و «نایعایس» نایفط ارنآ

 منکيم نکفو - دنمانیم لالقتسا کنج

 نینچمه .دشاب لماک رایسب یخیرات ٌةنيمز
 «تاتسلگنا رد اد هدوسآ یگدنز ام
 ناتسودنع رد ار اهسیلگنا یگدنز زرط

 فالتخا و یرامعتسا هرود لیاوا رد
 اناشن ار اهیئاپورآ و نایدنع تادقتعم

 تایبدا یعون ناتسودنه رد .داد میهاوخ

 هناقشاع نامر لاح نیع رد و «كيتورا»

 « دن ریمیه قشع زا هک ینامدرم . تسه

 .. هریغو یلزغت راعشا

 ؟تسیچمیف مسا یانعم 8

 1 اللصم - 1۲1ع۵5 ًائوص
 نامررهقكب دره تاب ینعی < رک و یک

 .تسا

 تدم یط رد هک یدنع هدازهاش

 هدازفارشایاهمناخزا دوخررصق رد شروش

۱۹ 



 یچداکش كي دنکیم یئاریذپ یسیلگنا
 تشژآ هن ار نی وا تسا ۳ یداعربغ

 طق هک دنکیم راکش هدایپ هکلی.لیف
 .تسا هناعاجش رایس

 شمرح دراو اد اهیسیلکنا

 زا هکشيا نکق مزاودیما - رکویک
 یقرش نانز نوچمه هنهاوخب نانز نیا
 2 دشاب رادهدنخ ؛ دئنک راتفر

 خوشاب ار اهراک نیا همه ب3

 یک دیموفدوشیمن زگ رهیلو .دنکیه یعبع
 دهاوخینیع رایسب اهرخوش . عسا یدج

 رد یکعضم ًاتبس یاهیراکفیرظ دوب
 نه دیئیبب .مياهدوک عادبا یابل درو

 ماهدوبن یوق "هیناجمس یخوش رد نگه
 . تسا هدننک روحسم عوننیا اما

 یارجاردیعس اوج یاهنادررگ راک

 ینامز دن وشیمن قفوم یلو دن راد نآ

 یرادربملیف یکیناکم هنحصكي دوب رارق
 تسودنم . دیبلطیم رایسب یتفد هک مینک
 اقب اسهک مراد 170 9308171016 انب کرپچ
 یناپمک رد اهل اسونادرگ راک تئسكم دزف

 ۰ دوب ورتم

 كي .. .ایب دا» متفکیم واپ نم
 نآ رد كيک اتدنچ دیابهک مراد یملیف
 هلفمکای تیک باترپ اما هدوع باترپ
 هلئسم كي نده نآ فدص و تسا

 وا دوب دلبار شندرک ترپ كيودسداو
 شدوخدیاب نادرگ راک هشیمه» : تفگیم
 هشیپ رثع رگید نوچ دنک ترپاد كيک
 هدوشد ینابصع دنکیمن ت رچ

 هک « مدآ هدند 0 ملیف رد نه

 یرسکی :دوبهبناچهس یدمک كي ًاعقاو
 متفکیع و متشاد لیبق نیا ژا یئاهزیچ
 هک روطنامه تسرد ار راکثیاوا .دیایب دآ

 . دادیمماجنا یکیناکم روطب ؛ دوب مزال
 نیا «ناترگید راثآ هب تبن

 ؟ دیایم هنوگچ ناترظنب ملیف
 زیچ همه هنامز هارمع - رکویک

۳۰ 

 مروًآیمن نطاخب نم یلو دوشیم ضوع
 یرگید روط ارملیف نیا مشاب هتساوخهک

 هک منکیمن هاگترس تشپهب نم . مزاسب
 دیاشار ملبق نالفو نالف ۰ هلب »«میوگب

 دیاب منکیم رکف «تخاس هراپود ناوتب
 هچنآ هک نآیب دوب ایرج ردو رادیب

 ۰ مینک اهر مياهتخومآ یک دن ز یطرد هکار

 مئیبیه ار هدش هتخاس یاهملیف نم

 ملیف . هدش هتخاس دب بلغا هک مثیبیم و
 ربغ نیا .دنراد تراسج ناوج یاهزام

 نایچاشامت ندرک چیگ زاهک تسا یداع
 نیا « دشابد دنیوکیه اهنآ . دنسرتن

 هتو س ًاعقاوو دوب دهاوخ ینالوط ملیف
 دی رادب متسود»:رارقزا تیعضو .«درادن

 بیجعیلیخ .تسا«دینک مار ناتروگ ای
 دی وی دهب ار بلطمنیا شیپ تق ودنچنم.تسا

 .متفگ یمنل

 ی ار یناوج یاهن ادیگ راک 23 ؛میتسه

 نتخاس زا یلو دن راد دادعتسا هک مئیب
 , دن نجاع اعهنحص یضعب

 ؛هچالن
 دننکیم یعس اهنآ, الثم - رک ویک

 یاهیدمک , دن زاسب تک رحرپ دنت یدمک

 لایخ و دن زاسیم یدنک ابیرقت یعازتنا
 .دناهدرک راک تنسكم كابسهب هک دننکیم

 ینعی تنسگم ٌهنحص كي ماجنا یلو
 ه ندرک رت عیرس رد رب راهچ ار اهراک

 ار « یضوع ٌةهبعج : ملیف ایآ 8
 ؟ دیاهدید

 ناتسودزایکیسب روفنایآ رب-رک و یک
 تساهف ومن كي نیا تفگ اناوتیم...هلب .تسا
 لگشمیلیخ دشابشزرا اب یلیخ ملیفهچر؟
 اد ملیف.هقلحشش جنپیط ناوتب هک تسا
 تتسكم هک دینکن شومارف .درک لرتنک

 , دادیم ماجتا هقلح ود یطار راک نیا

 تسا لکشم رایسب تک رحرپ دنت یدهک
 ,دتفآیمر طخب و دوشیم هدننک هتسخ دوز

 یکفهچنناوج نیدقتنم درومرد 8
 ؟دینکیم

 یقمحا تار ام مه داش





 یناناوج هب یتقو نم - رک ویک
 تسود ار امنیس هثایشحو هک مروخیمرب
 اهناقشع « میایم اناجیههب هشیمه دن راد

 ضرعمرد هچرگ دنکیمرثا نمرد امنیسهب

 مدآ اب اهنآ یتقو .دنریگب رارق روسناس
 زا .تسا كحضم یلیخ دننکیم هبحاصم

 امش هراسبرد ارزیچ همه و دنسریم هار

 یا هدرم یماسآ دیرادیئوگ . دننادیم

 یتالاوئ. امش زا .دیناوخیم ار ناتدوخ
 دنن ادیمارش اوجالبق ناشدوخهک دننکیم

 دشابن روج اهنآدیاقعاب امش خساپرگ او
 . دن وشیم برطضم تخس

 .دن یبیمورف رکفب ارهبلغآ نیدقتمم

 تشاد دوجو یلمحت لب افریغ ًاقلطم ملیف

 نیدقتنمهک «دابنیرامرد هتشذگ لاس» مان

 ملیفیعون نمکا رب ملیفنیا .دند رک ورارن آ
 راپنآ رد ًامتحهک اهیلیخ. دوب نیدقتنمُهن ومت

 ردقچ » دنتفگیم دشیم نافرس یتشیب

 یناسک یلو« تسارادهدنخ «۱ تسایرنه

 دنسیوئیهامنیس هداب ددی رتشیب تردق اب هک

 یدج ار اهنیا ًةمه هک دنتسه یئاهن امه

 زاهن ار اهزیچنیا نمدینیمب .دن نیگیه

 لاک رتمارآ اب هکلب ینیبدب کود

 5 میوکیم

 راثآ هنومن ملیف امش یظنب 9
 ؟تسا مادک نادقتنم یارب امش

 .مرادیملیف نینچنمیقا و درک یک
 یتداجت تسکش نیرتک رزب نیا منکیم
 نروبیهنی رناک تک رش اب یملیف «دوبنم
 ۰ تا راکسا ایولیس »مانی تنارگ یراک و

 یاهلاس )۱۹۳۵( 56۵۴1۶۱ ٩۱1۱1۵

 دادیم هژاجا نمد هک دوب یملیفنیا لاس

 و یداعمدرم تمسقودب ار مدوخ یایند
 یارب .منکمیسقت « دناهدیمهف هک اهن ۶

 مزال یرسكبس یک دنا نآ نتشادتسود

 . دوب

 ملیف لوط مهدهن رد نروبپهنی رتاک

 نیا مدرکیملایخ . تشاد اررسپ كيلر
 هنا رهامیلیخوتسا تكحضم رایسبناب رج

۳ 

 تساوتمهاوخمنکیم رکفو .هتفای ماجتا

 رتولج دوخنامز زا ملیفنیا ؟نتفگ اب

 . مهدب یرادلد ار مدوخ مناوتب هدوب

 هثف رد رهچ ونم:همج رت



 ی اه. تنسلرا 6 ردا ربملیف ۳ ۳
 ی یک : ناگشیپرنع كيفا رگ وملیف شیف

 (تنوماراپ) - یرک كم لئوچ نا ۳ ۳

 .هقیقد ۶ ۰

 :یراکمه اب )  وتاب یتعاس ۲ 0۱( 0و نت
 0 تسیرانس - ( چیبول تسشزا

 هرادربملیف_نوسلت اهارنوسماس
 1 نابنکتهآ هچ تلعم یو و

 دراتچور:: یوارعفآ .داکسا رد ویک جروج
 تازوعلز زامحا -هکنتزا

 0 ۳ لیریاس :یراکمع اب ) ریگداریا ۰
 : هجلاوش نسیروم 2 ۲ [تسم یی تب( فا هاک

 تنوما راپ )دل انود كم تناج ست و
 (تنوعآ راپ) ود دو زن دیوید ؛ رادربملیف نوسردن آ

 و ایریاس : ناکشیپرثه - لبآ
 ۳ ۲ لب 5 یا ۰

 - ! هداد یتمیق هچ هوویلاه ۱۹۳۲ | یعوزلپ ,زیلوع یبیلیف :دوم
 ل (یچ نسیا زا 1 هدننک هیهآ .هقیقد ۷۴ -(تنوماراپ)

 : تسیراتس - كين زلس دیوید وا :یراکمه اب )هن اداک زیه رپ هان ۰
 نلراچ» راد ریملیف -نفیم نیج نوک اف :تسیز تست (هینساگ

 ؛ تفب سناتسمک : ناگشیپینه هم یک به» یوتفوم تیک لبآ دیوید :رادربملیف نوارج
 + نتساهرتلاو : ناکشیپرنه ۷۵ (وا .گ.رآ) - نهرشلوال ات تا س - هگنیروال وتآ ۰ روتن

 .هقیقد ۲
 ِ ۸۰ (تنوما راه) -سیسنایفیک
 دراووه : تسیرانس همانقالط ۲ ف اعفد

 یفدیس «رادنیعلیق - 8و زپاتسا یودورب یتنطاس هداوناخ ۰
 سکام : زاسکنهآ - سک کیه ۲ رثدداگ لی ری اس:یراکمه اب)

 ناو ۳ تن نیاتشا ۳۳

 نیرتاک , كرب یلیب « رومیراپ اندا باتکزا) لسزوپ دورترگ

 جروج : دادربملیف - (ربرف
 دراودا ۰ روتنوم - سلاف

 انیا ۰ ناکشیپرذه - كيرتیمد
 (تنوماراپ)-جرامكيردرف,رلک

 .هقیقد ٩
 دل ان ود ؛تسیرانس هدوا [مناخ ۳۱

 :دادریملیف - تراوتسا ندگ

 : روتن وه زهاسیلیو یرال

 ؛ناگشیپ رذه - ناگدور ین راب

 كورب ریالک + دهکنب الولات

 .هقیقد ۶۵ (توماراپ)

 :تسی رانا دذگش وخنآ رتخد ۳۱
 بول رامنایآ رب :ثیفپ رگ دنومیر



1۱9۳۲ 

۱۹۳۲ 

۱۹۳۳ 

۱۹۳۳ 

1۱۹۳۴ 

۳۴ 

 ۷۵ (وا . ك .رآ) - نرویپه
 . هقیقد

 یخ :تنهتا لات
 نلراچ ؛ رادریمسلیف - نیفرم
 یشاتسنک :ناگشیپرنه شاد

 لپ ؛ یرک تم لئوج « تنب
 4 .دآ) - نجیپرتلاو ؛ساکول
 .هقیقد ۷ (وا

 نیج » تسیدانس نیرتهبام زا

 «شارزا راچ ؛رادربملیف-نیف رم
 ۰ زاسگشهآ ۳ نچیک میج

 0 ناگشیپ رنح -شیاتشا سک ام

 دنلود تربلیگ «تنب سناتسنک

 .هقیقد ۷۸ (وا.4 .رآ)
 :تسی ران تشه تعاسرد ماش

 رادربمایف-ستیو هیکشم نمرع
 : ناگشیپ رثه - سکآآ مایلیو
 ؛ دومیداب ناج ,« یلسرد یرم

 « ولراسم نیج ؛ یریب یسالاو
 - یسیرتیل ؛ رومیداب لنویال
 .هقیفد1 ۱۳ (ریامنیدلگ ورتم)

 : تسیدانس گاچوک ناسنز
 ؛ دادسیملیف

 و زاسکنهآ ۳ درارج ی رثه

 تب شیاتشآ سکام + یرسبفر

 ؛ ندوبپهنیرتاک : ناگشیپ رثه
 ۰ یک راپ نیج « ید سیسنارف
 ۰ دآ ) - ساک وللپ . تنبلوج
 . هقیقد ۱۱۵ (وا . ك

 راووه :تیرانس دلیفرپ 6دی وید
 نلراچ باتک زا ) كوربتسیا
 رویلا : رادربملیف - ( ننکید
 تور: گایگشهآ تشرام
 - سکآ مایلیو . تراهتوتشا
 - نرک ترباد : صقر یربهر

 -۱ ۹۳۵ زین ولأ و یتسف رد تک سش

 ,زدلیف .یس ۰ کد :ناگشیپرنع

 هناویل اسوا نی روم«روب رابلن وی ال
 تعاسود ( ریامنیودلگ ورتم )
 , هقیقد ۱۳و

 ص نوسیهاراس

۱۹۳۵ 

۱31۳۶ 

۱۹۳۹ 

۱۹۳۸ 

۱۹۳۸ 

 ؛ هدئنک هیهت تلداکسا اب وایس

 ؛ تسیرانس  نهرب وردناپ
 : رادربملیف - یجنآ سیدالک
 ؛ اسکتهآ :- .تسوگ [فزوج
 : ناگشیپرتنه - تناغیود
 ؛تنارگ یراک « نروبپه نیرتاک
 (وا . ۵ . رآ) - نرهآ نایرب
 . هقیقد ۸

 : هدننک هسیهت تیل وژووئمور
 :تسیرانس -هگ ریل ات گگنیوریآ
 : رادییملیف - زکشینج توبات
 :زایکهآ - دلیهاد مای
 یربهر - تراهتوتشا ترب ره
 هروتنوم -لیمودسنگ آ : صقر
 :ناگشیپ رثه - ثود تراگ رام

 « دریشامرون « دراواهیلزل
 نیودلگ ورتم ) - رومیرابناج
 . هقیقد ۸و تعاس۲ (ریام

 (هیتوگ تب رگ ام نامر) لیماک
 نیلودل دیوید : هدننک هیهت
 باتک زا) نیک آ وژ ؛ تسیرانس

 ( نسپ  امود ردناسکلآ
 زلیئاد مایلیو : رادربملیف

 تراهتوتشا تربره + زاسگنهآ
 - تزار لاو ؛ صقر یربهر
 , وبراک اترگ ؛ ناگشیپینه

 -رومیراب لنویال« رولیت تربار
 ۱۰۸ ( ریام نیودلگ ورتم )
 . هفیقد
 تروا : هدننک هیهت تالیطعت

 دلأانود ؛ تسیرانس - نیکسیر
 ستنارف : رادریملیف - ندکآ
 :گ ریه ر و زاسکنهآ _-ت را الاپ

 :ناگشیپ رثه -فولوتساسیروم
 -تفارگ یراک , نرویپهنی رتاک

 -نیول تربلآ :هدننک هیهت از
 :رادریملیف-نیک ] وژ:تسیراتس
 : زاگنآ هک نلزاچ
 :روتنوم-سول كنایف «نمفاعنآ



۱۹۳۹ 

1۹۳۹ 

 :ناگشیپ رثه- كيرتيهد دراودآ
 -لاشر امترب ره؛تربلک تدو)ک

 .هقیقد۸ ۶ (تنومارای)
 روتکی و ؛تادرگ راک ) هتفرداب رب

 دیوید ههدننک هیهت - (گنیملف
 یتسفدیس ::تسید ابن تب. كيف یلص
 تراک راهمئاخباتک زا) دراووه

 ترا : دادربملیق - (لچیم
 : زاسکنهآ-( رلاکینکت) رلاه
 » ناگشیپینه - زیاتشآسک ام

 ایویلوا,لبیک كرالک , یلنیویو
 یاموت ,دراواهیل زا ,دنلپ واعود
 ؛ ریاماکودلگ ورتم ) - لچیم
 تعاس۲ ( كين نلسیاهویدوتسا

 . هقیقد ۴۶ و
 ۳ ینادرگ راک هتفهس زاسپ چ

 ؛ راک یارب یگدامآ و هیهت

 نوچ «لبیگ كرالک تساوخردب

 ملیف دد نژنان امرمقهب رک ویک
 هوتکیو. هادیم يحا نهج
 ار یکویک یاج گنیملق
 . راک هتفه هنزآ سپ و « تفرگ

 ماسهب اردوخ یاج زینگنیملف
 ملیف هه هدزا سپهک داد دوو

 .دیناسر نایاپب ار
 ء زولاتینآ : تسیرانس نان

 دویلا :دادربملیف - نیفررمنیج
 هگ بنت ور فژوج ۰ شرام
 دیوید ؛درا ودرا ودآ هژاسگنهآ

 هوریشامرن :ناگشیپرثه - لئسا
 ؛لسا ردنیلازور ؛دروفا رک نوج

 توج « دادوگ تلوی ,دالوبیرم
 -ریوهاده:یرگ انیجریو ؛نتنوق
 و تعاس ۲ (ریامنیودلگ و رتم)
 .هقیقد ۴

 : تسیرانس ادخ و ناذزوس ۹
 ترباد هرادربملیق - ژول اتینآ
 تربره : زاسگنشهآ - كنالپ

 » تاکشیپنه - تراهتوتشا
 جزامكيردرف ؛ ددوفارکنوج

۱۹:۰ 

19۳1 

۱۱۴۱ 

۱۹۴۲ 

 الت مو

 ؛ ثرویهاتیر , سوربلکین
 ی نواهودایرولگ" : توباک سو رب

 ۱۱۷ ( ریامنیودلک ورتم ])
 , هعیقد

 : هدشنک هیهت ایفل دالف ناتساد

 - سیو هیکشه . لا . فذوج

 ندکگآ دلانود + تسیرانس

 ستنارف هزاسگنهآ - تراوتسا
 اراک ه ناگشیپرنه -نمسک او

 زمیج«لروبیعنب رتاک ۶ تفایک

 ( ریام نیودلک ورتم) تداوتسا
 . هقیقد ۲
 دل ان ود :تسپ راس نز و رهچكي

 تسیرانسهدژای و)تراوتسا ندگ آ

 ترپاد ۰ رادربملیف - (رگید
 تسنرا ۰ صقریریهر - تاتاله
 السیئارب : ذاسکشهآ  یرتام

 نوج : ناگشیپینه - رپیک
 : سال اد نیولم ؛ دروفارک

 (ریام نیودلگ و رتع)تیرودآ رک
 . هقیقد ۶
 یندیس ؛ تسیرانس هرهچو۵ نز

 فزوج + رادربملیف - نمرب
 السیت اب :ژاسکنهآ دگر یثت ور

 باسب ؛ صقر یربهر س رپیک
 اترگ ؛ ناگشیپرثه - نوتلآ

 « سالاد نیولم , ویراک
 نسیودلگ ورتم ) تنپین اتسنک
 + هقیقد ۹۴ (ریام

 ریلاکناج؛تسی رانس یئاوقمقشاع
 :كنيل وارتسایره : رادربملیف
 : زاسگنهآ - كنالپ تربار

 هناگشیپرثه -نمسکاوستنارف
 جروج,رولیتترب او ؛دریشامرون
 ورتم ) ژردناس جروج , دولیت
 . هقیقد ٩۰ ( ریام نیوداگ
 هلانود :تسیرانس هلعشنابهگن

 هرادربملیف - تراوتسا ندگ آ

 : زاسکنهآ - نلیناد مایلیو

 : ناکشیپ یه - پیک السینارپ
۲۵ 



۱۹۴۳ 

 :یسیرت یسنپسآ «نروبیهنی رتاک
 -نیودلگ ورته ) - رک اتتسراق
 . هقیقد ۱۰۰ (ریام

 دنتسم ملیف تو اقمو مهانون اق

 . كيزيف ةراپرد
 ناو ناج ؛ تسرانس زا غارچ 13۳۳

۱۹۴۴ 

۱۴۷ 

۱۳ 

۱۹۳۸ 

1۳ 

 فزوج : رادربملیف - نتورد
 السیت اب ؛زاسگنهآ دفگ تور

 لراش . ناکشیپینه صس رییک

 فزوج,«نامگ ربدیرگنیا_ .هیاوج
 -دلگ ورتم)یرب زنلالجن ۲« نتاک
 . هقیقد ۴ (ریام نید

 سام:تسپ رانس رادل اب یزو ری

 كم نلک ؛ رادربملیف - تراه

 نابهورگ؛زاسکنهآ - زمایلیو
 ۹ ناگشیپ یه - ژردیوید

 « نیرک نج رتسیل آ كم نول
 ؛یدیل اهیدوج؛نیاررب وادن ومدا
 لراک ؛ زئت ابدر 1 باک ,یج.یل

 سکوق) - تیر نیئرام « ندلام
 ۱* و تعاس ۲ ( متسیب نرق
 .هقیقد
 ۰ تسیدانس نکوذرآ ارم

 هراد ربملیف--زترباد تیوگ رام
 :ابسکته اد اگ ربثت ور فژوج

 :ناکشیپ رنع_تراهت وتشآ ترب ره
 ؛ماچیم تربار ؛ نوسراک ریرگ
 (یامنی ودلگ ورتم)تراهدراچیر
 . هقیقد 1

 0 تسپ رادص فعاضم یگ دن ز

 راد ربملیف - نودروگ تور

 : زاسگنهآ - ینسارک نوتلیم
 :ناگشیپثع - اژور سولکیم

 ؛نیارب وادن ومدا ؛ نملک دل ان ور

 - ریلب یستب , زرتنیو یلش
 .هقیقد۳*۱ ( لاسروینوی )
 : تسیرائس دداودا « مرس

 - تراوتسا ندگآ هلانود

 - ثگنای كيردرف : دادریمایف

۱۹۴۹ 

۱۹5۰ 

۱۹۵۰ 

۱۹۹91 

۱۹۵۱ 

 - چيرلو و ناج ۰ زاسکنهآ
  رکاروپد ۰ یسیرتسنپسا
 ,هقبقد ۱۱۳ (ریامنی ودلک ورتم)

 . ناتساگنارد هدش هیهت

 ؛ تسیرانس مدآ ةدند

 : رادربمایف - نوددوگ تور
 ۰ زاگنهآ - یسلاف جروج

 ؛ ناکشیپرنع - اژور سولکیم
 ؛یسی رت رسنپسا ؛ نروبیهنیرتاک
 ؛ لوبیا مات + یدیلاع یدوج

 (ریامنیودلک ورتم) نیودیوید
 . هقیقد ۱

 ۰ تسیرانس شدوخ یگ دنز
 : ناو تتراق لیاقا
 ۰ ژاسکنهآ - یسلاف جروج
 » ناکشیپرثه - رییک السیئارب

 , دنالیم یر .« یارتائال

 ان رهلاک یئول ۲ اویل اس راد

 ۱۰۷ ( ییامنیودنک ورتم)
 . هقیقد

 ؛ تسیرانس هژزورید چت

 : رادربملیف -رمیاهنم تربلآ
 ژزاسکنهآ ت رکاو فژوج

 : لاگشیپ رثه_ردن الوهكي ردرف
 :ندلوهمایلی و , یدیل اه یدوج

 (ایبملک ) - دروفارک كيردآرپ
 . هقیقد ۴

 رد یزاب یارب یدیل اه یدوج

 سیرتک ]نیرتهب راکسا ملیف نیا
 لاویتسفردملیف. دروآ تسدب ار

 .دشهداد شیامن ۱۹۵۱ نیو
 : تسی رانس جا ودزالالدولدم

 1 رادربملیف - تک رابزلراچ

 ۰ زاسگشهآ - نتنارک نوتلیع
 : ناگشیپ رنه_جی رک املیریاس

 ؛ یدیرب تاکسا ؛ نیرک نیج
 ( متسیب نرقسک وف) رتیاراملت
 . هقیقد ۳

 : تسیرانس جاودذا لها



۱9۹۹۵۲ 

 ؛ رادریملیف - نودروگ تور
 :زاسگنعآ- کگ ربنتور فذوچ

 :ناگشیپرنه ی فوهدی رق وک وه

 « یرودلآ , یدیلاع یدوج

 ٩۳ ( ایبملک ) - دنابالیش
 . هقیقد

 تس رانس كبام و تاب

 : دادربملیف - نودروک تور

 : زاسگنهآ بم زلیئاد مایلیو

 : ناگشیپ رثه - نیکسار دیوید
 -نرویپهنی رتاک ؛یسی رت سنیسا
 ۹۵ ( ییام نیودلگورتم )
 , هعصفد

 نمیچ: نادرگ راک كمک )سی رتک ۱ ۹۵۳

 تور + تسیراذس ( دوونیرگ

 دلوراع» رادرپملیف - نودروگ

 پیک السی ارب؛ژاسکشهآ-نوسار

 , یسیرت رسنیسا : ناکشیپرثع

 ینوتن آ «تیارازرت ؛نت ومیسنیج
 سئرال + لوصحم ) - زئیک نپ
 . (نتداگشو

 دتفیب قافتا امش یا رب تسنکمم ۳
 "۹ نیناک نوسراک 0 تسیراتس

 - كل نلراچ + رادربملیق

  ردنالو»كيرد رف 1 زاسکدهآ

 : یدیل اهیدوج ۰ ناگشرپرثع
 سن اتسنک ,نومل كج.دروفال رتیپ
 . هقیقد۸۷ (ایبملک ) تنب

 :تسب رانسدوشیم دل وتبیاهداتس ۱ ۴

 مایلیو زا یابتقا تراهساسم
 -تیویلماس :رادریملیف نملو

 راعشا-نل رآدلوراع :زاسکنهآ

 : ناکشیپرثه - نیوشرگ ارب|
 « نوسیم زمیج ,دنل راک یدوج

 -دروفکیب زاراچ ؛ نوسراک كج

 ودوتعاس ۳ (رتراو ناردآرب)
 هقیقد

 : هدننک هیهت یناووب هاد داهچ ۵

 : تسیدانس - نمرب ارودناپ
 یدرف » رادربملیف -نیول ایوب
 سولکیم : ژاسکنهآ -ب كناپ
 تاراوتسا؛ناگشیپ رتع اژور

 لو 0 رثدراک اوا ۳ نجنی نگ

 - زیرفج لنویال ۰ یروارث
 .هقیقد۱۱ ۰ (ریاهنیودلک ورتم)

 رد و ناتسکنا رد هدش هیت

 . نایسکاپ

 -لگبسلاس:هدننک هیهت اهرتخد ۷

۱۹۵۷ 

۱۹99۹ 

۱۹853۹ 

 ِ اب رتاپ ناچ . تسی رانس

 - سیتس تریاد : رادربمایف
 - رتدوپ لوک : زاسکنعآ
 یک « یلک نیچ ؛ ناگشیپرته

 انیات « رونیگ یزعیه « لادنک

 ورعم )- گارذرب گاو ::كلا
 . هقیقد ۱۱۴ ( ریامنیودلگ
 : هدننک هیهت تسا یشح و داب

 نفون رز هرات سیلاولع
 زل راچ ۰ رادربملیف ی نملوش

 یاس رونیوج كل

 :ناکشرپ رثح -نیکمویتیرتمید
 . نوک ینوتنآ , یناینامانآ
 تراهسرولد؛ ازوونارفینوتنآ
 . هقیقد ۱ ۱۴ (تنومآراپ)

 :تسب رانسشوا یت د وصیمنهج
 : نادرمملیق < ,نامکتن :ناداد
 لیناد؛زاسگنهآ-نپ اتسیلدل راه
 :ناگشیپرنح - فورت افت یقمآ
 ؛ نیئوک ینوتنآ , نرولایفوس
 .تسراف ویتسا «نیارب واتراگ رام

 - تنوماراپ) - وراووت ثومار
 ,هقیقد ۱۰ (یتنوپ

 ِ ثنادرسک راک ناب ابیب زاوآ

 : تسیرانس - رودیو نلراچ
 ۱ رادریملیف َ د دایلیم راکسا

 : اه گنهآ - وهگناو زمیج

 ؛توسادنم «نووهتب؛ رثگ او تسیل

 : ناگشیپرنه - لدناح , خاب

۳۷ 



۱۹5۰ 

۳۸ 

 هناویا :نیسوپاک ,دراک وب كل ر ید

 لسرام « تناه اتیت رام ۰ یند

 ۲ (ایبملک) - ژایویونژ ,ویلاد
 هامفس زاسپ .هقیقد۲ ۵ د تعاس

 رک ویک و تشذگ زد رودیو راک
 . دیناسر نایاپب اد ملیف

 : هدننک هیهت میذدوب قشع ایب

 نمرون : تسیرانس - دلاویرج
 لیناد « رادریمایف - انسآرک

 -نموینلتویال :زاسکنهآ پف
 ؛ورنوم نیلیرم : ناکشیپرنه
 , لدنار ینوت . ناتنوم ویآ

 دیاه دیرفلیو ۰ ناو یکنارف

 «یلکنیج ۰ نیلارام ؛ تیاو
 - لرب نوتلیه « یبزآ رک كنيب

۱1۶۳ 

۱۹۶۲ 

 ۱۱۸ ( متسیپ نرق سکوف )
 .هقیقد

 : تسیرانس نمپاچ شزازگ
 -ستیوهیکنعلاد ؛رپوک تایاو
 -نیاتسییلدل وراه : رادریملیف

 -نمنزور دران ول ِ زاگنهآ

 تسیابمیژ میرقا : ناکشیپ رثه
 «ادن اف نیج «زرتنیو یلش ,رسپ

 یر , نناج سیئیلگ « مولبرلک
 ترواداچ ,نیدراهکأت ,نوتناد

 . (رثراو ناردآرب)

 زا سابتقا نم یابیز مناخ

 و رترلنجنلآ لاتیذوم یدمک
 یردآ تکرش اب - ول كيردرف
 یلن اتسا«نوسیرهسک ر«نروبیه
 (رثداو ناردارب) یوول اه



 ۱ یلعح صاخشا تکه رو
 زا یفب ؛ریخالاسود یکی رد یئایلاتیا یاه نرتسو ندمآ دوجوب

 یرس كي ندمآ دوجوب ثعاب ننچهه ؛ دروآ دوجوب «یلعج» ملیف عونکی هکنآ

 یئایلاتیا یاه هشيپ رثهو نانادرگ راک هک ینعم نیدب !دیدرگ زین یلعج یصاخشا

 نیا یتحو ۰ دندش هناگ ود تیصخش یاراد , یئاکیرمآ لوعجم یماسا باختنا اب

 ام .دیسر زین یئایلاتیا یدنابزمیج یاح ملیفب . نرتسو یاه ملیف زا ارجام

 هک دشاب .مينکيمپاچ ءابفلافورحبیت رتب هدرک عمج اراهنآ یلصایماسا ًاجنیارد

 . دتفآ دیفم

 زتنارپ لخادو هدش هتشون لوا ؛یلعج یگداوناخ یماسا. بیئرت نیارد
 :تسا صاخشا یلصا مسا

 : اه هدننک هیت

 (یفل وتسب وما) رولیس : مب
 (ولت اب اسوپ داد) لت ء اسدادوا

 : ناناد رگ راک

 (اچوب وب ات) وگی رمآ ۰ نودنآ
 (یلونید وربیب ) نیئرام « ژوردنآ
 ( میل وسوجرس) نومیس « ثانیل رتسا
 (ون رل اس وب روتب و) رودکی و ؛ فروتسا
 (!واب وب رام) ما . ناچ ء دل وا

 (یلن ومیس یناووج) نومیس «لبث وا
 ( ینین وتذآ ودرفل [) تربل ۲ , دن اب

 (ابموب وکی رث ) یرنه ؛ یاب
 (اشهرب وسش وفا [) لآ ۰ یلدارب

 ( یلدنوگ رب وجرس) ژرس « نوگ رب
 (یدل اتساگ ونسن را) نایل وج ؛ یرب
 (یدیچول ویصتب روا ام) سی روم ؛ تیارب
 (وکسالب ودراکب ر) دراچیر : کاسالب
 1 1 دراچب ر « هلال

 ( كسوه ول وااب) دراچید ؛ نودنپ
 (یدنا رگ هن وتسا) ین وت «زواهكيب

 ۰ « .ینوت زواهکبب

 (ین ورف وجروج)نوسکجنب وا اک + تجاپ
 ۰ و نوسکج نبولک ؛ تجاپ

 ( یلس لپوتان ر) لن ویال . لوتسرپ

 سو-یرب یل نب راک یجی ول ) یا ول : نام
 (یتا ود ون امرا

 (ون ایا وی دام) كي ام هزنیک رپ
 (اچو»ه هپزوج) ول وپیپ
 ( هروتال هب زوج ) لا . فزوج , روات

 (یتب رگ راموین وتن [) ین وئئ ۲ «نوسواد

 ۰ ینوتا ۲ ؛ زیرید
 (یول وئبم) . یل , یج ء نان ود
 (ننادوی دام) نیئدام ؛نان ود

 ( ه ول وجرس) باب ؛ نوست رب اد
 (اتسئالام ودیئو۴) زمیچ ,دیر
 (لباس ویلیجریو ) ریو « كي ام
 (یربسورپ وکن ارف) كن ارف . نون اش
 (ول و وا راک) یلراچ ۰ رتساف

 ( وکنارف سوزی) فج « فنارف
 (اتپفوب اب ,ت) , رآ ,دنلبرف
 (ادازف ون امود) یور :تن ومیرق

 ۰ ۶ فود: تن وامیرف

 ال ولاپ وکینمود ) لپ :گنیبلق
 (ین اجتسا وجروج) جرج ؛یلنی
 (هن ودراک وت ربلآ) تربلآ ۰ فدراک
 (ولن ادل اب وکن | رفن اج)یچ.كن | رف.لوراک

۳۹ 



 (یچاک وب وی وتن[) یل وتنآ « یاتسیرک
 (ینیل وراپ وکن ار اج) كن ارف ۰ رمی رک
 (یدااریجوکت ارف) كن ارف «دلیفارگ

 (ون اباک وب رام) نالآ . دل او ور
 (ولگ ز.پ) . ۱ «یببرگ

 (یمالوریج وا وءور) داد لی"

 (ونبآ رامد ودرفل 1) ترب ره , نیئرام

 (وکی یرگو جرس) سن رت « یواتاه
 ( یلدنیل ول اپ و ورب) ناچ ؛یلسک اه
 ( یزنل وت رب« وا) یرفمه , تربعاه

 :اهروتکآ

 (وساسوآ وا)وگ وب ,ندرآ

 (ادوئ انا ۲ ویل وت) روت رب امتل ۲

 (ینیلجا ۲ ودن ان) کی « لجن
 ۰ « دنا رف , لجن آ

 (ال رپءازون رازا) کی ۰ نوسردن ۲
 (یلهردن 7 وکت ارف) ثکنا رف , زوردن 7
 (ارتوت ان د) ناباد گکبپ ثریا

 (ترا وتسایس وروم وک اج)تکج :تراوتسا

 (فهتد وب وتن )ین وتن 7 «یفیتسا
 (اوبتوبلا) یج . دران ول ؛توبلا
 ( هب وکنارف) کت ارف ۰ سادویلا
 (ینیدل اب وتاث ر) نایاد « نی ودل اب
 ( يدنارب رتااو )رعلاو « تنارب

 (وتونت ورا ون ورب ) لوداک «تدارب

 (یتنب ون اچوا) یکال + تنب

 ( ادامل اپ ومیم ) كيد ءرمل اپ
 (ینبتسوج ول راک ) زل راچ ؛ نیتساچ
 (ینبآ اجوا راکن اج ) یل راچ ناج ,زناج

 (هچی رپ وئیج )یمیج + سالگاد
 (یتاب ودآ هپ زوج ) ناج « سالگاد
 ( رتون ناو كيد ) دیالک + ژرچار

 ( ینیسود وتات ر) در « سار

 (وزیدودرفا ۲[ ) درفلآ « یبار

 (ین ایل وج یجیل ول ) میج.دیر
 (هن ورا ودراکیر ) كيد « ناگیر

 ( یلن افتسا وتیئب ) ینب « زوید
 (ولپ وب وب دام) فلاد :رکاز

۳۰ 

 ( وایپوپ ویسام ) سکام هرتن اه
 (ادهرف ودراکب د) ترب اد ؛نوتپمه

 (ینیئال یجیلول) یلیو , دلوه
 ( ینیر و وموک اج) زمیج؛نداو
 0 زهیج ؛ نلاو

 یکن اسب وت رب ود) ما . ترباد «تباو

 (ورتن وم
 (زیلجن دو وترو) نبد ؛ترو
 (یدوکن اموراول [) لآ,دل رو
 (یمالو ریچونپ رام) درف :نوسلپ و
 (یکهسوب دام) ین وتث 1 «زلیو

 (ایزاتت افوکت ارف )كن ارف ,لداف
 (هزد داف وت ربل 7) تربث [:یل داف

 (یتن وکسب ویجیلول)الوقت اف
 ( سوب وک نعرج ) یرب ؛ باک
 (یزوگیپ ون اچول ) نالآ « زنیلاک
 (ین ودن ابک و ئاثد ) نر « نوتناک
 (یسدو وک وک ات دابسا)نیپسا «یدو ناک

 (آ و سهرک رب یب )رتیپ سا رک
 الی واد سیئول) ین وتن ۲, هلال"
 (یآ دوءوردن اس) ثرباد ؛ تنگ
 (التسا وا اچول ) ینوت , لادنک
 (ه ودراگ ودراکیر) دراچی رد, تراث
 (یل ودارت وین وتن 7) ین وتنآ ,لودا رگ

 (وگن ول ون امرج)تن ارج + یمارال
 (یرت وئالوکت ارف ) كن ارف ؛ نوتسبا
 1 » یگلارق « نوتسیا

 (یل ایراعوک رام ) گرام ؛ نابرام

 ( یلاب ودآ هب زوج ناچ ؛ سالگ اد كم

 (یبناکسوفونی ) یدوب ؛یف كم
 (یمالوریج وزنا) ساموت « روم
 ( ون ابانلا وفلآ ) لآ. نوئرو
 (یدادن وا وب دالک ) ترباد , دادن اه

 (یل وب اوادوک را زبا ) ناج , نوتسه

 ( یتک دام ویل وج ) زمیج . لیه
 (یلداو ودرفلآ ) درف « لداو
 (اهجون ابا وج ) یرمگتت وم : دوو

 (یل اوت رب ود ) یرج , نوسلیو



 :اهسیرتک آ

 ( ایگاذاد) اب « نلرآ

 (یزبمآ انایردآ ) یددآ ءربمآ

 ( یل اادبا ) نیل ول ۰ تراویتسا

 (وتاداب ازیول) زیئول ؛ تداب

 ( ادابراب الوئاپ ) نیل وپ ,زوداب
 (ول اکالراک ) لود ۰ نواب
 (یلهوی دا زیث وا ) الوسروا «رگ داپ

 (ونیک اب اناولیس ) اناو ؛ كروج
 (ناووداپ اترام) ات رام « ناوود

 ( وک و راسانب هران رب )ان رب « كار
 (یلب لوس ۱۱ ) ال :یتویب ناس
 ( ینیچآ اینالب ازیا) ال ء ینبءلق

 ( یدولفاتاگ]) اتال۲ , یرولف
 سس تست

 (یآ وتساک ا زی )نمج ؛ تب

 (ولن ای وازرت اب رام) ازت ,دلارج زتیف
 (یددوهتن ومان امرج ) تپ :لبه نیرگ
 , (یلیجان اچول) یسول : یلی"
 (ادیا وگ ازبدناو ) !زبدناو +یل

 ( یسونب ابمافوا) یمف « نیترام
 ( نوت اماناا )یله + نام

 (اب یمنایتسی رگ ) نیتسی رک « هبسرم

 (یتوب رام انیتن وئل ) نیت وثل ءیم
 (کولد الدول )یلاح دن وماه

 (یچهرگهذوژ )زا « دنلی واه

 . (ینیت دامان ا) انا « رثترام ناو

 حرش نودب
 (پچب تسارزا)

۳۱ 



۳۳ 

 یاههبحاصمقن وررپ را زاب
 نازاس یسراف ملیف

 هک دیتشاد ار !«تداعس» نیا نم لثم مع امش منادیمن

 ای دینک هاگن اررصع یربخ یاعهمان زورژا یکیریخآ یاههتفهرد

 هرح اصم هلسلب كلی هماستزور نیا ریخا هتفه ود ۳۵ تب رواج (:۶۰ رییس

 ماثب ینوتسردو تسا هدرک عورسش یسراف یاهنیس نایلوتماپ ار
 نایچامدیس یاهلد درد ًارهاظ «؛دشاب دیاب هنوکچیسراف یامذیس»
 تاب رظن و دیاقع عومجم زا هک هچنآ ۰ دنکیه یکعته ار یسراف

 یرادقع ذا ییغ .دی ًایمرب يسداف ملیف ناگدننک هیهتو نانادرگ راک
 تارابع بلاق رد هک تسا هلئسم كي : اهیئو* هدنک و دئاوز ووشح
 یولج :هکتسنیا هلئسم كي نآ و دوشیم هتسارآ عبط رویزب فلتخم

 ار یجراخ یاهملیف یکرمک ضراوع .دی ریگب اد یجراخ یاهملیف
 ریزگ انمدرمات دینک مک ار یسدافملیف هفلتخم یاهتایل امو دینک دایز
 ردرپ و ناماسورسیب «ناکد» نیا ال ًامو دنورب یسراف ملیف ندیدب
 .دهدب یرتشید «لخد» دمآ

 تایبدا اضاقت نیا نایب نمض هتبلا یسراف ملیف نایلوتم
 بلاج تیاهنیب دوخ نآ رسرب ثحب هک دننکیم معس ار یرایسب
 طاحم یرکید ةدودحم رد تاحفصنیا ثوچ یلو دوب دناوت هجوت
 هتکن نیا یروآ داب طقف و مينکيهرظنفرص دروم نآ زا ,تسا هدش

 اعداناگدننک هبحاصمنیا مامت ًابیرغت هک میناديمن فطل زا یلاخ ار

 یلعموسرو بادآ ورثه جیورت الیسو اهنن یسراف ملیف هکدناهدرک
 ناوج هقبط فارحنا تعاب یلک روطب یجراخ یاهملیفو تسیناریا
 .دوشیم روشک نیا

 قمعتلب اف تهج دنچزاامنیس نارادناک د بلاج یاههبحاصم



 نآ «نارک یهک آتثیه» هک یاهمانزور ارچ هکنسآ لوا تسا لعاتو

 رطس كيرع یارب و دن رو آیعرد لوپ ناموت اعرازع هدرمره لغبزا
 تمنصهبشاب تعنصهب یداقتعاو هقالع نینچ نیا,دن رادیصاخ باسح

 اردوخ نوتسراهچ اب هس هرامشرهردو هدرک ادیپ یسراف یامنیس

 یاهب هک -لوا هحفصردار اههبحاصم همدقم یتحو هدرک راکنیا فقو

 1 دن | هدین اشک - تسا لخاد تاحفصرب ار دنچ هحفص نآرد یهگآ

 ندوم لد دردو ندرک هبحاصم رکف ,مایا نیارد ارچ هکنیا مود

 رودص و ریخراک نیاهب مادقا یممج هتسدو هدشادیپ نایچامنیسسرد
 نانادرگ راک هنوگجو ارچهکنیا موسردقملآ وسو ؟دن اهدرک هان اعدا
 وولج حوخ یاههتفگ رو, ار موهفه ای یسراف یامنیس ناگدننک هیهتو
 یناگ رزابدوس ندرک نارگ مه هدکن كي نآو دننکیم رارکت بترم
 ؟تسا یجراخ یاهملیف یک رمک شراوءو

 ميهدبباوج قوف هناگهس تالاوئسزا كيرههب هکنآ زا شیپ
 همت نوک وب ناو رک زدند: دووزآ گاهعمق هک بشار نهی
 باوج هب یرتقیمع یهاگ آ و رتعیسو یدیداب دعب ات مینک لقب ار
 ؛میذادرپب قوفرد هدش حرطم تالاوئس

 تسا دایزژرایس یناریا یاهملیف یارب یرادرهش ضداوع»

 یک مگ ضراوء یچراخ یاهملیفزا دیاب مع ناریارد .دوش مک دیابو
 یرتشیب دازاب دناوتیم یسراف یاهملیف هجیتن رد ..دنریگب دایژ
 «دنک ادیپ

 نادرگ راک و هدننک هیهت ینیما نیما

 لب اقمردوتسازاب یجراخیاهملیفیارب ناریایاههزاورد »

 مدع هلئسم نیارد دیدرتنودب .. فیعض یسراف یامنیس یلام ین

 ارچ .. تسا یساساو یلصالماع «ناوجتعنصنیدب تل ود ءاثتعا

 «؛ ميئاين رب بوخ دازابنیا تیوقتهار رد
 نادرگ راک و هدننکهیهت زی وابشسابع



 لامک اب و دوشیمام روشآ هراو یلاتتیم یجراخ یایهلیف 0

 .. دوشیمیسراف یامنیس تعنص تفرشرپ عام یئاورپیب و تعاجش

 كمکب دیارج .. تسا هدرک هارمک ارام ناناوج یجراخ ملیف

 یهآ ۲ هحفصود اپ كي لابقرد اددوخ هفیظوو دنی ایمن ناژاسملیف
 « دنآهدرک شومآ رگ

 نادرگ راک و؛شیپ رذه «هدننک هیهت یعیط«ثلم رصان

 تالوصحم ندرک دودحم هب طونم یتکلمه رعرد تقرشیپ ۶
 .دوشیم ریزاستکلمملخادب یگید یاهروشک زا هک تسنآ هباشم

 ملیف نیرتفیعض ریاربرد یجراخ میظع یاعملیف اهناتسرهش رد
 « .. درادنتمواقم تر-ق نیرتمک یناریا

 هدننکهبهن و نادرگ راک و هدنس و ینددمنیسح

 ارم وهفمنیمع شیب ومک نیت ناگدننک هیهت و تاناد رگ راک هیقب

 مالک لوط زا زارتحاو تایرظننیآ هباشت تلعبهک دناهدرک رارکت

 .مينکيم یراددوخ اهنآ تایرظن و یماسا كياکي رک ذ زا

 لوا ۰ دیایم شیپ اهاددردنیا توماریپهک یتالآوس اماو
 تاحفصوهدش مدقشيپهار نیارد یصعیریخ همانزوركي ارچ هکنیا
 هکتسنیا تقیقح ؟ تساهداد صاصتخا یعاییاب اددوخ یاهبنارگ

 اعربخ و تالاقم یتحو اههبحاصم زا یرایسب لم اههبحاصم نیا

 زا یکی هتفگبوتسا «یهگ 1» رتهداس نابزب ایو تساهدش باسح
 یلومعم تمیق یباربود مهنآ رطسره تمیق ناکددنک هیحاصم نیمه
 طسوتم روطب صخشناده دنفگب انب زابو دشابیه یتراجت یاهیهژ آ

 دوشیم ناموت رازه۳ ات ۲ نی اههبحاصم نیازا كيره جردا |قح

 . تسا یبل اجمقر هتیلا هک

 دوشیمنهذهب رد امتمبل اطهیرسنیا ندناوخاب هک یمودلآوس

 ؟دوشیمهیهت اناسكي توافتیرصتعماب بلاطمنیاهمه اچ هکتسنیا

 تئیهكي ارتالاقمنیا همه نوچ تسناسآ رایسب مهلاوسنیا باوج



 هسلج ردهک یمیمصت ساسارب هداوساب ارهاظ ءاضعا زا یکی كمك اب

 هیهت هدش ذاختا یسراف یامنیس نانادرگ راک و ناگ دننک هیهت یمومع

 لاوس اهاو.دناسریم هفیرشهدیرج نآ یاهیهگ آ لوئسهب و دنکیم

 نیا ارچ هکتسنیا تسا ثحب نیا داجیا بجوم تقیقح ردهک موس
 مالک ناجهلب ؟هدرک |دیپیقن وررپومرک رازاب اهزورنیارد اههیحاصم
 تادراو و تارداص تاررقمنییعت ثویسیمک اهژور نیا :تساچنیا

 تاررقم یسررب لوغشم داصتقا ترازو رد ۱۳۴۶ لاس (هیمهس)
 هامنیدرورفلوا الومعمهک تساهدنیآ لاستار رقممیظنت و .هتشذگ لاس

 و یک رم ضراوع نازیمهک تسانویسیمک نیارد مهو دوشیمرشتنم
 نان ادرگ راک .دوشیمنییعت «ملیف »هلمجز ایت ادرا ویالاک ین اگ رزابدوس

 یاهژات یادصورس هلئسم نیاب هجوتاب یسرافملیق ناک دننک هیهت و
 یک ر مت قوقحالآ نیم نییعت دد دن دادید ای ژدیما هک دن اهدرک زاغآ | 

 ضراوع ندش نارگااب رتهداس نابزب و دشابرثوم یجراخ یاهملیف
 یاهملیف راز اب هجیتنل اب وددرگ شتدودحمنآ دورو,یجراخ ملیفیک مگ
 یاهنادرک رب سکع و دوش رتغاد و غاد یسراف لذتبمو یاهییک
 هتبلا .دننک نیذایس یئامتیم :نارادناکد بیجی ,یتعیب لوه ینآریا
 هنوگنیا داجیا هب مادقا نو دناهتفرت هاریب مهدایز تارضح

 هدنام یقاب شیپ یاهلاسزا هک تسیئاههب رجت ربینتیه اهادمورس

 ناگدننک ژاتنوم_هرقرق ةناخراک ناک دن رادهتشثک یاهلاسدد نوچ

 ینیشامیاهشفک ناگدن زاسودنفهیهت تاجناخراک نابحاص _لیبموتآ

 ًامومعهک دندرک داجیا اهادصورس هنوگنیمهزا دوخ ُهبونب مادک ره

 ملیف تایلوتم یارب ,تایبرجت نیا ُهجیتنردر دیسر بولطم هجیتنب
 هوج» دنناوتب نآ هب لسوت ابهک دشادیپ یاهزات لحهار م»یسراف

 , دنشو رفب ست دمآ رد رپ « مدنگ » تمیقب ار دوخ دمآ رد رپ

 !دهد ناشی افشادخ
 دن ول ادمحا

۳۵ 



 دوخ یاهانک یهمه
 لقت هچنآ هک میوگب رافحهب مهاوخیم»

 دنن ادیمن مدرمزایرایسب .تسا باتک زا دوشیع

 , هدش هتخاس باتک كی یود زا ملیف نیا هک
 اراهنآ[ مهاوخی ,مشاب حیرص مهاوخیم نم

 یسم ؛ دننک رد رتهب هک مهد دارق یلاحرد
 كيمالک نانساد كي هک میوگن اهن آ[هب مهاوخ
 دید دنهاوخ ار دترزب و

 یراش دود
 «ملیف» رد سدایلیل یهلیس و هدش لقن

۳۹ 

 هدشن قفوم یلک روطب دوویلاه
 یوس ارهعلاطم لعا مدرس هچوت هک تسا

 كي ناونعب امتیس . دیامن بلج دوخ
 هدون هک دهآ دوچوب رطاخنیاب تعنص
 .دنک مرگ رس اد اه رهش داوسابهبش یاه

 لیصحت ینعمب دوویل ًاعرد باتک كيدب رخ

 رد و دوب نآ یود زا یزاسملیف قوقح

 «ینلمیام» تروصب باتک تلاح نیا
 هک دروآیم شیپ اد یلئاسم و هدمآ رد

 هکیماگنه . دوب بچاو اهنآ 4 لح»

 -یم مادختسا ار یاهدنسیون اهویدوتسا

 یشزرایب یهنادند تروصب وا ,دندرک

 دد دمآیم رد ملیف دیلوت نیشام زا
 لا مدآ هکدوب نیفچ تنس زین اهملیف

 ینذ اب اههینشکی هک دشاب یسک هعلاطم

 و دربیمیس اهنت ؛ درادن تاقالم رارق

 صخش نیا . تسا یدرس یگهن زر یاراد

 اهنت شقاطا رد تسا روبجم ای تبقاع
 دانک ار شیاهباتک و كانیع ای و هنامب
 لقم یرتهب یگدنز لابندب هتشاذگ

 یتورود یهتفگ رگا , دورب لوپ و قشع
 تردنپ نادرم هک دشاب حیحص رت داپ
 مشچب كنيع هک دننکیم هاگن ار ینائز

 هاگن نمود تردنب زین _اهنژ , دنراد
 باتک هک دنزاسیم یدرم ران ارشیوخ

 روطب باتک هکنیا روظنع 3 دناوخیم

 ًاهنت و تفرگ یمن رارق هجوت دروم یلک



 یاهمرچ زا یئاهدلج ناعیتسه ناشن
 یهن خب اتت یهسفق یورب هک دوبیسانشان

 یدودعم اهنت . تشاد رارق نادنمتورف

 هنوچ , ذاجم یهداعلاقراخ نادرم زا

 زا اد اهباتک دنتسناوتیم دداوع یلسا

 .دن دادرب هناشیاج

 هدناوسخ هکنآ طرشب , اهباتک
 هک دوطن امه « دنتشاد یمارتحا ,دنوشن

 داددارق یاضعا زا شیپ « ناگدنسیون
 .دندومب مارتحا یاراد اهویدوتسا اب

 هتشون دوخ تشذگ رسرد نتراو ,ل.تكچ

 ندنارذگ یاجب معدیه حیجیآ » :تسا

 هاجنپ ات یتح , ندناوخ باتک هب متقو

 نیا « مورب شدرگب رهش جراخ یلیم
 هیهع دشد اهن زد منیآمایلبو ار یگناگ ود

 دد .دهدیم رارق هجوت دروه «كين كري»

 دابو ددد يب لاد یتقو هم اتش امن نی

 دارق شیتاساسحا رهاوخ ریثات_ تحت

 تعب تي رد ار باتک كي مأامت هک دربگ یم

 شاک »۰: دیوگیم ؛ تسا هدناوخ یهات زا
 .متشادندناوخ باتک یارب رتشیب تقو

 داکنیا تفرگ یتروصورس میگ دن ز ینقو
 یاهباتک یهمه مهاوخیم .درک مهاوخ ار

 بوخیاهگنهآ یهمهو مناوخب اد بوخ
 شدوخب ار نیا مدآ ۰ مذک شوک ار

 .(رتافت یهنحص یارجا) « تسا نویدم
 مایلیو ار لاه شش ملیف دد هتیلا
 لاس دنچ وا و دنکیم ارجا ندلوه

 شقن ؛ ملیف نسیا رد یزاب زا شیپ
 تسن اس»ملیف رد ار روش نپ یاهدنسون

 رکفنشود ءراگنهمان زور یشقن و «داولوب
 هدرک ارجا «هژورید هچب» ملیف رد ار
 تك رد یدیلاه یدوج زا عافد یارب و
 مشچب یخأش هتسد كنع . یئاضق همکحم

 .دوب هدز

 فلتخمی اهشیارگ نیب یهطبار نیا

 تسا هدوبندوویل اه هپ دودحم هجو جيهب
 دوریمراهشب یناسک یهیلک لمعلا سکع و

 ناهجرسارسرد ریگ هدونتعنص نیارد هک

 یامه ملیف ًاریخا اما . دنلونشم راکب
 نستکید هب تسیتاراشا زا رپ یلایورا

 ؛ یشاقن یاهولب ات . اهباتک ء اهرثه

 تاراشانی زا یضعب .یقیسومواههمانشپ امن
 دمقباطم ًافرص یضعب و یصخش و بلاچ
 لصاح دیدج لیامت . تسینعمیب و زور
 یمومع ریس: تس یو انوآ لماوع

 ملیف هیهت راکب هک یناسک عون + !هگنهرف
 هک هعماج زا یرشق , دنداد لانتشا

 و دداد راکو سس نآ اب بیس هژورما

 یل امنیسطوق-:تساهدش تیادح نآیوس

 هدنادرپیم ناتساد لقن هب ًامیقتسم هک

 ؛یمومع ات یدرف لکش رب هجیتن دیک ات
 هدوشوپ نیماضع دیازتلا میاد شربذپ و

 .نآ رگ اشامت فرط زا هدشن نایب و

 هک درک نیعمآر ین امز تاوتیمن تقدب

 هدادناشن | ردوخر اب نیل وا یاربلیا.7نیا

 موادمریث ات ویخی رات رب-هب هجون اب اما.تسا
 سفن زا» ملیف ود روهط ناوتیم , نآ
 لباق۱۹۶ ۰لاسرد ار«هتداح» و «هداتفا

 ههداتفایفن زا» ملیف رد. تسئ اد هظحالم

 یحطم اها + یماخب یشسپ نایک وا: قاو
 .دراد«یشحو یاهلخن» باتک یهراب رد

 و نومضم یاراد رثکل اقمایلیو رثآ نیا
 اب رایسب گرتشم طاقن هک تسا یثداوح

 نیا.دنراد رادک ملیف رد حورطم بلاطم

 « تایبداهب ددعتم تاراشا زا یکی ًاهنت

 زا» ملیف . دوب اهملیف رکید و یقيسوم
 یگنهرف بیک ت یصوتزاغآ«دانفایفن
 « زین البق ار راد نهذ هک تسیصخش

 و «دادرهوش نز» یاهملیف رد صوصخب

 یانبریزهک اجن آ ات یتح .«هناوید یوربی»

 لونشم : لصعد لیکعت ار شیامهملیف

 .دوب هتشاد

 «هئداح» ملیف رد زین ینوینوتنآ
 نکل .دنک یمهراشایئاکیررم آ ناتسادتكيب

 رتناسآ روب زم ملیفرد باتک نیا یهفیظو
 .دریگ را رق لیلحت وهیزجت دروم دناوتیم
 باتک زا یاهخسنهک تسیتقو هراشانیآ
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 دد باتک

 مک رتخد یهثاثا نی رد «تسا فیطل بش»

 د هآ رمه ان آمانب ياهدش

 سنقباتکیتخندردپ ًامبظ.دیآیم تسدپ
 شدنزرف هک دنادیم نآ یهناشن ار

 البق رگ اهاع# انا «تساهوزکن .یفگ دوغ
 هاگآ شرتخد عضو ها ردرد ردپ فض زا

 یاهن اهن ًاملسم هلارج زتیف باتک وتسا

 لکیناب هک تسا یتخد یرکف عضو زا
 و قالخالا دساف دنمنورپ تخد رویاد

 . تسا هسیاقم لباق باتک یحور ضیرم
 یگدنز نیب یتاهباشت ناوتیم نینچمه
 رثک داب ؛مايفیهتسکشرو رامعم وردناس
 یی «باتک قالخالا دساف سانشناور

 .تف ایرویادکكيد

 سدقمباتک گی اب

 هک یتراجت یامئیس زا رگاشامت
 و دهاوخیمهن دیوگیمنخسوا اب ًادیقتسم

 دنک راک دقتمم نینچ نیا هک تسا عقوتمهن

 یلیامت عویش زین امثیس نیمه رد نکل
 لصف رد رادیف یلسل رتکد .دوشیمسح
۳۸ 

 «نایاپراظتا رد » باتک ذا دوویلاع

 باتک ینعمیبیاههسفق نآ زج» :دسیونیم
 قاطایهثاثا رگیدلثم اراهن آ اراکشآ هک
 یهل ا,یسیاهملیفرد ؛دن اهد رک یرادب رخ

 هرطاخردبات" هب طوب یمیهنحصدنچ ریخا
 یسک هچالثم»:دیازفایمدمب اما «؟دن امیم

 كيزاهك ار امنیسروعشمیاههرهچ دن اوتیم
 لاحرد» دن اهیمرط اخ رد یکی دملیف ات ملیف

 «نیوناج الثم ؟دنک مسجمندناوخ باتک

 مسجه ار سوامیکیم اب نیئوک كمويتسا
 اید دنوشیم هناخباتک لخاد هک دینک
 یدجیمیمصتاب باتک زا یاهشق رانک رد

 هک دیسرپدوشیم روظنمنمهب «. دنتسیایم
 («كیدیب امهباتک نامرهق) باهاناتیپاک
 («نیفکگ ریلکه» باتک زا )نیفاح اب

 باتک یوجتسج هب ار دوخ تقو رابدنچ
 , دناهدنارذگ هناخب اتک رد

 ۱۹۶۴ لاسرد یلدیف رتک دلاحرهب

 نایاب ردو هدیشک شیپ ار تالاوئسنیا

 زاكي چیه هک تساهدرک فسات راهظا

 یاهدافتسا اهب اتک زا یئاکی رمآ نان ادرگ راک
 , دننکیمن تسا هدرک ینوینوتنآ هکار
 کیل امتم یهدننک هدهاشم تاب تاونعب وا

 نودب , یعامتجا تالیامت رییغت نابرج
 نوک كمویتسا نتفاب تأجن ننط كه

 كي ندادرارقاب وقاچ یهبرض كيزا ار
 شآ «نف لعا یهدنناوخ» باتک زا هخسن
 دحاوخ ,«تیمسا اداون» ملیفردیفاگ كم
 -.پاتک زا هزادنا نیمهب نئچمح.دیدنسپ

 یسک هسچ» ملیفرد اترامو جروج یهناخ

 رظنفص) «؟دسرتیم فل وواینیجریو زا
 «یهاگشناد مشخ» هب نآ مسا هکنيا زا

 . دمآ دهاوخ ششوخ (تساهدشن لیدبت
 یاهسباتک » ییقافثا باختنا اجنیا رد
 ساموتراثآ یهرود .درادنینعم «ینعمیب
 هدش هنهک لامعتسا ترثک شارب هک نام
 داثآ , درادرارق باوختخت یالاب تسا

 قاطا رد یروتسا دیوید و یارگ رتنوک

 ویویرسی راپ یدلجم هرود و تسانمیشن
 .. هریغ و هداتفا یروخ راهنزیم یور
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 کد دوخ لزنم دناوتیم یبوخب اجنیا
 . دشاب رلدیف

 هنوگنیانتخاسب یدایزیهقالع هتبلا
 ناسیمرد نکل « درادن دوجو اهملیف
 - یاهدع اهویدوتسا رامشیب تالوصحم

 عطس كيرد باتک زا ماخ دایسب هچرگ ا
 ارنآ یاهدع و دننک یم هدافتسا یلمع

 . دن ربیم راکب دوکد زا یئزج ناونعپ
 هک تسا نانچنآ تیمسا اداون ناتساد

 هک ار یاهفیظوات دنامیم هدنز یدرم

 هب شاهقالع هار زا دنادیم ضرف دوخرب
 باستک اجنیارد . دهد ماجنا نتخومآ
 ناج ظقح یارب یاهلیسو ناونعب اهنت

 یهبعجالفم دشیم هک ارچ , دوریمن راکب وا
 وقاچ هبرض ریثأت زا یلادم ای هیفنا
 نایب باتک اجنیا رد , دنک یریگ ولج

 - اینیچیو# رد اما درادزین یحیولت

 ار « ییحصروک د طقف اهباتک «فلوو

 هک ارچ «طقف» میوگيم .دنروآ یمدوچوب
 هک تبیتقد زا ناغن باختنا تحص
 . درب راکب ملیفكي نتخاسرد ناوتیم

 نیا درومردنم تسا نکمم ًاتعیبط

 نیا ذا كيره دیاش . منک هابتشا ملیف
 «روک دشقن زا هفیظوماجن | رب هوالع اهباتک
 هلئسم . دشاب یکیتامارد یین اعم لماش
 رد . دراد قرف امنیساب رتاثترد باتک
 باتک زا هتشابنا یاهناخب اتک اب امرئاثت

 ی« همانشیامت » رد « میداد راکورس

 یادصاب حروج یتقو «فل وواینیجریو»
 زا هنحصنیا) درک تئارق ار ییاتک هنلب
 نیدقتنمزا یرایسب (تسا هدشفذح ملیف
 یتمسق دیاب دوبنم همطق هک دندژ سدح

 بلطم هکنآلاح .دشاب رلگنیشا باتک زا

 روط نیمه ) . دوب هتخاس یبآدوخ ار
 رییفت هک دندرکیمرکف مدرمزآ یرایسپ
 - هاش یهتوب درگب ام» هب همانشیامن مسا

 ریش یروآدای یارب < میوریم توت

 لاح , تسا تویلا زا « یلاشوپنادرم »

 قوقح نتسکش زا نیهرپ فده هکنآ
 لاکیزوم یهخسن دروم رد یسنزیدتلاو
 دیاب ام ملیفدد اما ۰ ( تسا هدود یلصا

 .«میدیدیم» دناوخیمحروج هک اریباتک
۳۹ 



 سا یاهفیدر رد اهذت ء یتاگترد

 ییوخب ار هنحص ءازجا تاوتیم هک تسا

 شیامن یارجا هک یتقو اهنت و دید
 تقداب اد هنحص یگاشامت . دشا* گگنک
 شیامت رد الثم , دنکیم هاگن یرتشیب

 نآ رب ارم یکلصوحیب « هبرگ و دتج »
 اناتساد نامرهق یهناضباتعات تشاد
 بجعت یاج ميارب . منک هاگن تقدب اد
 رکشنشور نیا یاهباتک یهمع هک دوب

 ناتسلکن اباتک بولک پاچیئوکسیسن ارفن اس
 یرلاگ تیت پاچ شیاهل اتسپتراک همه و
 یب تسا نکمم هچرگا بلطمنیا . دوب
 تلاح دناوتیه نکل . دنک هولج تیمهآ

 .دنک بارخ یلکب اد ملیفاب شیامن
 سناکسیهدعاقفالخ یهنحص هک روطن امع

 .درک ننچاتیلول ملیف رد روندناتسرامیپ
 زا یاهخسن اب تربماح تریهاه روطچ

 «ناوجیکس نوچ هنمرثه ریوصت ؛باتک

 هوک یهیحانهب نئوکنپ تاراشتنا پاچ
 روب نمباتک دبال ؟ دوب هدمآ یکاد یاه

۳۴۰ 

 اتیلول رداسهاگشورف بمشزا یکی زا ار
 یسیلکنا كبس ندروگ نیچ یاهرطب هک

 . دوب هدبرخ دشورفیم ار

 ام یورایور زیچهمه امنیس رد
 ملیف یگاشامت هک ینامذ زا و دراد رارق
 ارملیف یاهرداک زا كيره «نیک یرهشمع»
 دابنژور فرعم هک یاهناش: یوجتسج رد

 رگ اشامتهدادارقتقد دروم یجیگ اب ؛دشاب
 یاهملیف یاشامن رد هک تسا هدرک تداع
 دوجوب رد هک دشاب یتاکن فثک الاب عطس

 هدیدرگن ظوحلم یدمع الصا ناغندمآ

 دیقعت و یرسب یهاک آ درومرد
 یاهلاس نایگاشامت یرکف یهتفرشیپ
 هدوهیب اهنآ هک تفگدیاب ۱۹۴۰ یلاوح
 نینچمه , دندوب داینزور یوجتسج رد

 دناهعشنک تسا یدایز تدم اهزورذآ
 یسورعیهنحصدنتشوئ نیدقتنمنآ رد هک

 هب هک تسیوقنانچنآ «صرح» ملیف رد
 فالتخا هجوتم دهدیمن هژاجا رگابام:

 یگدنزولیفیلخاو یاههنحس نیب ینامز
 . دوش اهنایایش ۱۹۲۰ لاس

 تاکن امئیس رد اهر ته رگیدب هراشآ

 تصرفنیارد هک دزاسیم حرعم ار یمهم
 .تخادرپ مهاوخ اهن آزا یدودعمهب مک
 راهچرد هک یئاه ملیفنیب لوا یهلحرمرد
 هلظفاحزانتفرگ ددم نودبو دوخ یراوید
 هضرع اد یناتساد یچاشامت تامولعم و

 زانوریب لیاسمب هک یث اهملیقوءدن رادیم
 لباق یزیامت دیاب دننکیم هراشا ملیف
 .دوب دهاوخن قیقد یراک نیا هتبلا .دوب
 ,ءایوگ و راکشآ رایسب دراومرد یتح اریز
 هدافتسا دروم هیاهژوسیو راک ملیف رد یگا

 ملیف رداک ذا جراخب یتاراشا ,دوش عقاو
 رنادویلک هکیماگنح .تشادداوخ دوجو
 ار ینک اهدیوید راثآ زا یکی ؛یتسردب

 نان امرهق زا یکیراک قاطا راوید یور

 .دهدیم رارق «نیرتهب رکهزیججیع» ملیف
 تعت وواروظنم كرد یارب هک تسین مزال
 لیقزاار راک نیا : نتفرگ ر ارق ولب ات ربث ات

 : تا
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 دناوتیمث ولباتنیا رثاد یارب .تخانش

 دادوک یارب هک زئوکسالوایراون رراث آ لثم
 4 دن راد ینعم «هشأآوید یوریپ" ملیف رد

 نآ زاشیپ اما .دشاب یصاخ ین اعم یاراد

 «میود شیپنیاذا شیپ ؛بلطمنیارد هک
 هک منک صخشم ار ملیف هتسدهس مدنمقالع

 .دنهدیمرا رق فده ار انا دنمرنع عقاورد

 هک تسا ملیف هتسنآ , هورگ نیلوا

 یرثه روهشم و هدش هتخانغراث آ اهنآ رد
 مایف ناتساد یاهناسفا یاهتصخش هار

 تبازیلا مناخ یهمسجم , دنهدیم تبسش

 یزول رثا « اهیتنعل» ملیفرد هک كين یف

 چیه ؛ دوشیم یفورعم سروفدنیلاک وی وراک
 ملیف نومضم ژا رتارف دناوتب هک یرثآ
 گنهآ نوتسل ا ویرهک یتق وای ؛درادندورب
 ار نیوشرگ مانب یزاسکشهآ سانشا یاع

 «دنک یمباختئا «سویبارم:قمحا» یار

 . میوشیم هتفیرف و مرگ سا
 عجار نامرظن«بساناعد» ملیفرد

 «۲ دسرتیم ف واینیجرب و و ژا یسک هچد

 امشنک او یهلیسوب نسمیج یلاک شوهب
 یطرش یابتریناج یاهولب ات لبأقم رد
 ناتسادهب تبسن هکنآ لاح ؛(۱) دوشیم
 ناتساد نامرهق نآ رد هک یراک سیوج
 توافتم یشنک او,دهدیم حرش ار ارچام

 ۰ میداد

 اهنآ ردهک دنتسهیم اهلیفمودهورگ

 یزاب ارروهشم نادنمرنعشقن اههشیپ رثه
 رگ اشامتلب اقهرداهن آ را آقلخب و هدرک
 یهتساواهجوت بلج جن | رد.دن زادرپیم

 راک قیبطت رد هشیپرنع هک تسیتیقفوم
 .دداددنمرتهزا رگ اش امتهک یریوصت ابدوخ

 زا ام ینهذ ریوصت قیبطت مدع .دب اییم
 تدکه لیف :هفیچرنع یزاب اپ :هدمرح
 هک تسالیلد نیمهب .دوشیم بجوم ارنآ
 دنا رپمار یشقن یاعغیا رد ائوئال زا راچ

 قفوم دلیاولنرک و دیاییم تیقفوم
 قیبطت نپوش ریوصتاب ام نهذرد دوشیمن
 . هنک
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 امتیس رد باتک

 لیکشت یثئاهملیف ار موس هورکگ
 یگتخاس یاهتیصخش اهن آ رد هک دنهدیم
 ردالشم .دن زادرپیمیکتخاسراث آ قلخهب

 كياونادكيدهک یگ رزبیاهولب اتباختنا

 تقد:دروآ یم دوجوب «قشعرنع» مایفرد
 داخآ باختا رد ات تسا هدش یرتمک

 یگ ورک یدراع یارب دل ان ودكمدراچیر
 رد . یزو)ثا «یقاقتا تاقالم » ملیفرد

 هژارا دروع رد الدم و اهملیف لیبق نیا

 دعاقتم تمحژ + یلایخ یهدنسیون كي

 تساهشیپ رثهیهدهعبالک رگ اشامت ندرک
 لاح ,دشاب هدنسیون هک تسا رویجم وا
 ننچیعقاو ی دنزرد ناگدنسیون هکنآ

 اهلیف نیا لاحرهب . دن رادن یرایجا

 عوضوماب هک دنروآیم شیپ ار یلیاسم
 نم هچوت . دنوشیمن طوبرم هلاقم نیا
 :تساروهشمو هدشهتخانشراث ] زاهدافتساب

 باتک یهقالخ تعیبط هک یئاچ رد مهنآ
 ملیف رد ناش هدنروآ دوچوب تیصخش و
 هک تسایاهدافتسا مهم هکلب ,درادن شا
 دی امن یم اهنآ زا نادرگ راک

۰ 
 رایسبمافت ءوس رطخ متفگ هکنانچ

 بلطم ندش نشود یارب تسا رتهب.تسا

۴ 

 عفاورد اه لاثمنیا نیا وا *ما ند لابهود

 بلطم هچ تا ؛ درادن یثه راکب یطبد

 ملیفدقتنم .دینک دهاوخشیپ ارام هاوخلد
 یکسنالوپ هک تشاد رارصا «ملیف» هلجم
 درا « سنیو یاع نهاریپ » هب یاهراشا
 هک تسنادسیم تقیقح نیا ناشن ارنآ و
 دوخ تسا نکمه هک نانچنآ یکسنالوپ
 راداف ویب ان راک ناب ایخ جیاردمهب .دنک روصت
 نیا دم تسانکمم هکنآ لاح « تسین
 ار ویرانس یکسنالوپ هکین امززا نابایخ
 یکسنالوپ ایو دشاب هدرک قرف هتشون
 تسا ممصم سنیو یلعف طیارش كرد اب
 هداتفا رود ویآ اتسور.رتخدنیاهک دهدناشز

 :دوشهاگن نآبهک تهجرهزاالثم.تسا دمزآ
 زا یکچوک یهشوگ زا ادجوتسا تیمهایپ
 اما.هشابیم ینعم دقاف ندنل رهش یکدنز

 هک منزیماجنآزانم ارفرح نیا دیاش
 هک ارچ ,مدادن دم زا ینادنچ عالطا
 تیمها رکشمهک تسانآ یعیبطلمعل |سکع
 یعالطا نآ زا هک میوش یلیاسمهب هراشا
 . می رادن

 یم ژاغآ اجنیا زا نمرکید لاثم
 و تسا یرتشیب تیمها یاراد و دوش
 هب ینوینوتنآ هک تسا یئانعمهب طوبرم
 « دنوریم هار باوخ رد هک نانآ» باتک

 هداد « بش » ملیف رد كورب نامره رثآ
 . تسا

 یتمیقیذ یهلاقم رد نورماک ثابا
 نیازا « تساهتشون ون وینوتن آ هبعجار هک
 نورد یهثجا |میظءبأتک » تروصبباتک
 هک مرادكش نه نکل . دنکیع داب «یهت

 سانیتنلاو ام هک دشاب هتساوخیئوین وتنآ
 هک میسانشبیرتخد ًافرص ار -یتیواکینوم
 باتکب صقر سلاجم رد رهاظت یود زا
 هنکیم روضت نسم . دزادرپیم ندناوخ
 .نیسحت نیرتگ رزب زا یکی ینوینوتنآ
 زیسعا زا و هدوب لورب راثآ ناک دننک

 یلاهیکتتسب او وا اب هک یشپ رطایهدنسیون
 هدیمهف تسرد نمرگا .دشاب شاتمدراد
 یت اجن هب كلورب داقتعا رد انیتنلاوو مشاب



 هنوگ رهزاهدافتسا یاجب ,هعیبطل اءاروام

 یعامتجا لیاسم لباقم رد ء لح ناکما

 نیلد انیتفلاو بیت رتنیدب . دشاب ككيرش

 نیااب هک شیوخ عضو زا هاگ آ الماکتسا

 تا هدمآ رانک میلست

 دادید یهنحص رطفن نیا لوبق »

 یتسودزآ ین ایورتسامولچرام- ین اووج
 هیجوت زین ملیف زاغآ رد هرم لاحرد

 یاهلاقم تسود نیارثا نیرخآ . دوشیم
 . و . تامل آ تسیسک رام دقتنمکهراب رد

 تحت تشب دقتنم نیا و تسا ونردآ
 تامیساموت رثآ «تس واف رتک د»باتک ریثأت

 تودب و ملیق هار زا لاحرهب . دشابیم

 زین كورب راثآاب یلبق
 اتلسج 4

 نیب رد هک تسا هدوب نکمطم ینوینوتنآ

 اهن [ :باتک هک ین اسک دندودعملا رک اشامت

 ؛ دنسانشب ار «دنوریم هار باوخ رد هک

 یلانشآ هنوگ ره

 دیسر هجیتن نیمهب تناوتیم

 باتک هک یناسک رادقم زادایفا نیا دادعت

 زین , دنسانشیم ار «تسا فیل بش »

 ..تسا یانگ

 هعطقكي نتخاوت نب راکشآ توافت

 اتدادتاشن اب ولب ات كي شیامن اب یقیسوم

 دراوم رد هک تسنآ ملیف رد باتک تي

 لاح ؛ تسا هتفهن یا دوخرد انعم لوا

 ادیپینعمباتک یتقو اعنتمودد رومردهکن آ
 و دشاب هدناوخار نآ یگ اشامت هک دنک یم

 هک یتارظن یهیلک زا رظنفرص .دهانشپ
 زا لئونوس یهدافتسا هب عجار ناوتیم

 راهظا اناید یریو ملیق رد لدئه راثآ
 باععت |نیاهک دی وگیدن اوتیمن یسک ؛تشاد

 درومه رد اهنت اسا . تسا مهو دگنک

 نیا دوشیم یدودسعم یرایسب یاهب اتک
 هلصافالب یگاشامت هک تشاد ار راظتنا

 باتک .دیامن كرد ارتادرگ راک روظنم

 اه باتک رگیدو تساه نیأذایکی سدقم-

 العم :دننکيمتوافت ناکمو نامن بجومب
 فورعمیاه باتک ۱ ۹۴۰ لاس یلاوحرد
 ای و «ژیزع طوپاتخا» لثم ).دن راپسب

 اهل اسنآ رد .(هوکیلمیپ یاربترویساپد
 ننفایو ینادمچ ندوشک ابدشیم تلوهس
 شیدنلب هزیشودیارب هدیک روالگ هباتک

 هزورما .دنادنخار رگ اشامت «تسینمزال

 ار«یلرتاچمناخ قساف » باتک الامتحا

 .درب راکب روظنم نیمهب ناوتیم
۰ 

 دی ابنادرگ راک ,رگیدیاهباتک دروم رد

 دد و باتک تدوب یانشات ناکما باسح

 دی امنب اد یچاشاهتلوگ ان وگ ی اهمیساپ هجیتز

 ناود اهن آ هملیفرد هک دننکیمروصت یاهدع

 تساهدوب دقتعمیلنیم تنسنب و«دندم آ ناود

 رد شریهوی د ثداد ناشن اب ناوتیم هک

 ینکل اف:یوگنیمه .دلارجزنیفراث آ رانک
۱ 

 5 ایتانیسكنايف - شریهوید هکدرک

 اققحم ؛ تسا متسی» نرق یهدنسیون كي

 ناتساد لصارد هک یاهنمط تفحلم یلنیع

 دد زنوجزمیج .تسا هدشن هتشاد دوجو

 شریه یظن نیا هک دنکیم دیکأت باتک

۳۷۳ 

 دعاقتم ار یچاشامت فلووو , كبنیب

۲ ۱۱۲ 6 
 ...رتکآ رک ناونعب بانک 8

 « تیاهن رافجرد ۰

۴۳۳ 



 درد باتک

 هب وا ار اهباتک و دراد اد داقتعا نیا

 هتکن نیازا تلفغاب ۰ تسا هداد شری
 هک دهدیم ناشن ملیفرد یستقو یلنیم

 كيتنالت آ یهن ایهام یهلجمارشریهناتساد

 یظن رد اد وا دوخب دوخ هدرک پاسچ
 قلطم رواد ارهلجم نیا هک ینا رگ اشامت

 .تساهداد هولجمهم دن ادیمیب دآ لیاسم

 امنیس مهاوخب هک تسیننیا نهدصق
 دهدیه ناشن هک یتالجمو بتک لصا هب

 یارب عوضومنیا هک ارچ , هنامب رادافو

 دیامشیم ار یبولطمان مازلا داجیا امنیس
 تیاعرتروصرد هک دشرکنه هناوتیمن امآ
 لرتنک وا ؛نادرگ راک فرطزآ بلطم نیا

 .تشاددهاوخ دوخراک یهدامرب یرتشیپ

 لرتنک نیا هک درک شومارف دیاين هتبلا
 یلامتحا یهتفر تسدذزا تحص هناوتیمن
 رد كاکچیع یتقو الغم . دنک ناریچ ار

 یرثاکنوش هک دهدیم ناشن یندام ملیف

 لیبق زا یناور بتک یهعلاطم لوغتم
 نانزرکفزرطهایو «نانز یسنچ یدرس»

 هک دنکیهروصت یچاشامت «,تسا «راک تیانج

 دنشاب هتشادن تیعقاو بتک نیا یگا

 اهمسا نیا , دنتسح كاکچیه رکف یهداز

 دننکیم هدروآ ربیبوخبار هداس فدهکی
۴۴ 

 , دنایهیدب و لذتبم یزیچ یواح اما
 نداد ناشن ,یقیقح الماک یهنحص كيرد
 یهثارارد ارنادررگ راک فعض بتک هنوگ نیا

 , دهد ناشن ی روط» یسانشناور
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 باتکب تیانع هک تسا هجوتبلاج

 هک دبابیم تیمها یماگنع امتین رد

 و ؛ تسا جیار ناهوا كم لاشرام دیاقع
 یهجرد ۴۵۱۶ ملیف رد شقن نی رتمهم

 یهدهعرب وفورتاوسنارف شا «تیاهن راق
 مه ملیف نسیارد . دوشیم هدراذگ باتک
 تاراشاهتشادراهظا وفورت دوخ هکنانچ
 عون نیا عومجمزا هک تسا رذقت یبدا

 هدریگیمیشیپ رادگ راثآ هیلک ردتاراشا
 یتنس شیایگ لماک در اهنت «تی اهن راف»

 یداتساب هکلب تسین تایبدا هب امنیس
 نامول كم راکفا یارب یلباقم یهطقن

 یربدارباکر ناتسادرد . دروآ یمدوجوب

 اما , دنوشیه یک ذ مساب یدودعم پت

 اد اهباتک نیا دیاسب ریزگ ان امنیسرد
 راکشآ هاگ قیرطب وئورت . مینک هدهاشم
 و باختنا هاد زا , فیرظ رایب هاگ و
 ین ردق» اهب اتک مسا یهناداتسا تد رب راک

 . دی اییم تسا هداعل !قراخ

 «یروچنم یادید-ناک» ملیق رد

 داد دوجو یساسح ًاتبس یهنحص
 هدش هتخاس « تکنآ » ملیف روآدای هک
 یهلئسم نآ رد . تسا ۱۹۶۰ لاسب
 ناشنهارزا ارت انیسكنارفیرکفشاشتغا
 ولممهک كي راتهمین قاطا كيردوا تداد

 هداد هئارا:تسا رصاعم یبدآ مهم راثآ زا

 *تیاهن راف یهجرد ۴۵۱۶ رد . دوشیم

 هتفر یبدا نارحب نیا زارتارف وفورت

 «یکین ورتکل |ین اهجیهدک هد :یوسبارامو
 ارنآ كانتشحو تایفیک و دربیم ناعول كم

 , ملیف لوا مراهچ هسرد . دزاسیم راکشآ
 امنآ ردهک دروآ دوجوباریئاضف وفورت

 سهسومی ریذپیم اهتیصخشناونعب | راهب اتک
 تیادهملیفناباپ هنر عاش یهنحصا» ارام



 هب لدبع اهتیصذش نآ رد هک دنک یم

 یم « كرحتم یاهباتک نی ؛ ناسنا

 . دنوش

 اهیلیف و اهینه یگید هب هجوت زین
 ذا سک همه هک دباپیم تیمها یماکنه

 لابقتسا لقتسم و صلاخ یامنیس یکق

 تیدودحم نامز زا رثشیپ هک دنک
 نودب «ملیف ناتساد بوچراهچرد اهملیف
 یگید هب عچار نآ زا جراخ هب هراشا

 انودب ناوتیم هنوگچ . ميئادب اهرنه

 ۰ سلکیرپ » یهمانشیامن ندناوخ

 * تسام لام سیداپ » ملیف زا یتسردب

 زاخاب راث ]رد نودب ای و ؟ درب تثل

 ؟ درک هدافتسا نامک رب ریخا راثآ

 همانشیامت مینادب دیاب نآ رپ هوالع
 و توید یارب روبزم یقیسوم هعطق ای
 .دن راد یئانعم هچ تامک رب

 «سلکیرپ» همانشیامن نیب یهطبار
 اب ینوگانوگ یاههبنج زا تویر ملیقو

 «فعاضمیگ دن ز» و « والئا» نب یهطبار

 «شکسهنزندرک مار» نب یهطبار ای و
 هتیلا .دراد قرف « سوبب ارم« تیک» و

 حالطص ان یامنیسهب هراشا روافنم اچنیآ رد

 !ر زیمآ ریقحت مسا نیا . تسیث یبدا

 زا هک دننکیم قالطا یئاهلیف هب ًامومع
 باتک اب همانشیامن هباشع راک مرفرظن

 هراوبعماننیا لاحررهب . دنتسه یروهشم
 رد . دنکیم هراشا غورد یعو هب ًاحیوات

 دداچیر » رثا «میجدرل» ملیف انعم نیا
 هکنآ لاح , تسیبدا ملیف كي « کو رب
 یرت حیحص سابتقا دارنک لوون زا رگا
 دهاوختسدبیملیف رعآ تیاهنرد ۰ دوشب
 یرهشمه ملیف هب لماک تهابش اب دمآ
 . نک

 ذاو کد دناب هلاق نیا تای ایر
 تیمهالیاد ًاموزل ملیفكي یگدیچیب هک
 هک یئاه ریسفت دادعت نیث و تسین انآ

 یم باجیا تایضتقم نونکا

 ؛ دوشب یثامنیس رثا تای رب تسا مزال
 : دشابیمن نآ تیفیک صخاش

 یدراوم هل اقمنیا نتشون نیح رد
 یاهحفص مامت یهگ آ كي دایبهک دمآ شیپ

 . مداتفا ییاکیرمآ باتک پولک كي زا
 تالجمرد شیپ لاس دنچ هک یهگ آ نیا

 تفیه یکم داشتیم ناچ ناو
 یرفت هس هورگ نیا , دوب پولک تراظن
 : نزراب از , ندآ .ه . و زا ,روهشم

 . دوب هدش لیکشت گنیلیرت لنویلو
 یزیم رودب رفن هس نیا ,یمگآ رد
 یلاخ یلدنصتي اهنآ لب اقم ردو هتسشن

 یلدنص نیا یتشپ یورب . تشاد رارق

 یارباجنیا» ؛ دوبهدش هتشون ریز تاملک
 هب ار باتک 5 دوشیه یرادهاگن یسک

 . دهد حیچرت لیبوتآ

 رظن زاهچو یتراجت رظن زاهچ امثیس
 حیجرت ار لیبموتا ًامومع یسانش ابیز
 وفورت و رادگ ثایع نیا رد و تساهداد

 فرایسب تالگشم تاشراکفا ققحت هاررد

 . دنراد شیپرد
 ءالعیدون لیعامسا : همجرت

 ذا زا ج0 طهااعم هههابع 4ام 8
 هدن اسدن |تیاس » ًالجم ۱۹۶۶ لاسلوا ةرامش
 .تسا هدش همج رت

 ٩ - طع 009۱4۱6064 ندشیح رش 1۵
 نیعمیلمهل |سکع نداهناشن هب نتف اب تداعینعب

 لمعل اسکع نیالومعمرولعب هک یلعاع لب اقم رو
 حالطصا), هرادیمن تفایرد خساپ ناونمب ار

 لب اقم دد قاذسب شوارت لثم . (یسانشناور
  ۵تساقاذب شوا رت یل ومهم لمعل اسکع:!دغندب

 لمع نوچ یلو + اذغ ندروخ ماعنه رو

 ندید ؛ تسا مأوت مهاب ندروخ و ندید
 لب اسقهرد هک اریلمعا !سکع دن اوتیم زی فرح

 ,ددوآ دوچوب ,دوشبمداجب اندروخ

۴۵ 





 هثرو سن اتسنک و ِ]

 هیلع رب ناها۴ آ راک هرد

 ههایسیاهوژا »



 یاهقالع امنیس 4 ذورما را ام 8
 راعاخب دابز رادقهب منکيملابخ میشاب هنشاد
 زا اعنیس اب ام هفراعم نیتسخن هک دشاب نیا
 ,تف رگ تروص هنکمم یی رط نیرت عوبطعم زا
 شدوخ بوخ لکش رد هک «لایرس » ملیف اب
 یرایس هدن زاس . ام لیخت یانب ريز هدب زاس
 .دوب امشنیب هدنشخب و « راکفا و ۱ههقبلس زا

 نم رب وس ورا وسهکب * هقعاص نوچی ان اء رهق
 دن دیشخب امب اد رکف یاین د یاهتذل نیتسخن
 یسرد اب قالخا لوصا نبل وا اهنآ تلحاسوب
 یرث رب »:لصا ,دشیمن هتخ وءآ یبتکم چیهدد هک
 یرادیاپ . تفای هار ام نهذ رد « رتفی رش
 لاکشانیتسخن ,دیماو تب اجن ,.تشذگ "۲ تماهش
 لای رسردسما لب اقیلکش» اددوخد اس ویل ادب(
 اهن ۲ نب . دن رایسب اههان .دنتشاد هضرع اه

 رت زی ربل و رت زبگنا هرطاخءرت هتسچ رب یماسا
 :دن اهدن ام یقاب ناچیه ژا

 *(!مزش) برقع رس * (!سآ درد ) هقعاص
 ناسج یالب )یزا ناج یالب ,ديشروخ ههلا
 ؛ ناملیس ترضح سدقم رجنخ ؛ (ناسوساج

 *وچن اموفیاهلبط "اکیرمآ ناتیپاک. راوس هکی
 :شافخ :نم رپ وس , حایذاردنب !شوحوهکلم
 «هایسهسکس : خرس هریاد ؛ ایدد ریز رودک
 وروز :یلگنج سورخ ؛ شوب زبس زادناربت
 مرذگب هک اهنیا زاو ...(هدوذ تشآ زا و )

 اهن 7 رکذ هک دیآیم نهخاب یرگید یاه مان
 لب اق رد میل او یه 4۳ تسا یساپم نن رتهک
 ؛مینک ناشراثن «هدرک بسک تذل

 ؛زاوس حیا ؛ زءرق حیش : هایس باقع
 بسا همین یادخا ؛نامرشیب : دبفس باقع
 هشف ,دباس « حابشا ردنب ۰ یئرعا بیقر
 :ودسب و ناقیپاسک : ساماا یاه لعف ؛یملا
 هچنپ , هدسا رپ باقش : هلورتمرهش نا رهار
 :نامهآ دد یسوساج :ناژوس هعشا :هدننک هفخ
 ,..گتناب نز , اهدژارس ؛ زیهآرارسا ربشمش
 ؛ مرآ ؛ ناجیهو 4 داح زا زی ربل یاه ماسن

 ! ریگنا غبرد ؛ ناژاد

 نیهزرس رد یتسددیامنیس یزود دباش

 كمک اب : سسجآ و شالت اب هک هوش ادیپ ام
 تبعقوم زا دناودب یوق هطفاح اب و نآ و نیا
 شب اهآ لش :هچخب دات ) ناریا رد «لایرس »
 ,دهد#ارا امب یریوصت (هریغ و یمومع یقلت
 رضاسح بلطم هب دیاب دوش نینچ هکب زورات
 واهوسشرآ ) عجارمب ءاکتااب هک مینک اقتکا

 نی دیش یملقاب و هقالع و سسجلاب ؛ (صاخشا
 «یشلت - هچخی دات ؛ثاب و تسا هدش هتش و

 رسب ذپا د هدیدسپ نیا زا یلاساسحا شیب ۲

۴۸ 



 زءرق حبش 8

 «تنوموسب زل راسچ ه بلطم هدنسی وا

 یاههرامش زا یکب زا بلطمو تسا یلاکب رمآ
 هلجم هنشذگ

500۷ 8۷:1۶:5 
 -یراکتسنیمک ابو - راصتخاب و هتف رگ

 .تسا هدش همجرت هدنب نیا طسوت
 «مار»

 فورعم باتک زا یلیلحت رد القا
 یئاکیرمآ نادقتنم زا یکی «رگنیفدلک»
 فقرظنیاد لایرس یاهملیفنامززا »«تشوت

 «مدوبهدرربن ینذل هچمه
 درس مشچ لبأاقم رد هک یلسن

 هدمآ راب یژورما یاهملیفاب وثوی زیولت
 دهاوخن ار مالک نیا موهفم ًامطق ؛تسا

 لاسجنپوتسیب ناناوج یارباما .دیمهف
 ار ینیریش یاهایژر ترابع نیا ءالابب
 زا هک اراوگ تسا یرطع ,دنکیم هدنز

 و دزیخیمرب اههتشذگآ بادرس ندوشک

 یشخبتذل تارطاخنآ قاشنتسا هظحل كي

 .. تکان
 روطب ینامز امنیس یاهملیف ,یرآ

 هضرع مهرستشپ یاهلصف رد و لایرس

 نآ زورید ناناوجون و ناکدوک و دشیم

 هک دندیزرویم قشع اهمایف نیاهب نانچ
 .دنک روصت دنا وتب تسا لاحم زورما لس

 دوخ یاربقنور جوارد لایرس یاهملیف
 هک دوب یاهدیدپ ؛ تشادیئ « وربورب »
 .تشادرایسب تیمهاوریثًأت شدوخ عون رد
 و دادوقیج اب اههچم ,هتفهلیطعت یاعزور

 ژاولمم یاهبیجاب ,وهایهو دایرفوهدنخ
 ریت تفهوا راقراقو كتوستوسویندروخ
 دنتفاتشیهلایرس یاشامتهب ءوق غارچو

 و یوبع نادرم هب لدبم هک یثاههچ»

 یاههچبیارب .دناهدش زورمآ یورشرث

 ار دوخنا ردپ عضو45 تشسا لاحم ذورمآ

 : دننک مسجت لابرس ملیف یاشامت نیح

 یاهسابل اب « مارآیب و غواش یاههچب
 ٌهدورو لد هکیلاح رد , فیث۶ و یکاخ

 ی

 (رنفای هبنپ:هک زامعا) ار امنیس یلدنص

۴۹ 



 و دندرکیم باترپ تاداپآ رون نادیمهب ءالابهبارهینپیاههکت دندیشک یم توریب
 هم رد نادرگ رس یاهیتشک قوب یادصو دندیمدیم دانومیل یلاخ یاه هشیش رد

 ًامئیس نلاسرب توکس هظحا كي نتبووم رابخا نایایرد «.دندروآیمرد اراعایرد

 یور هتسیترآ هرهچ ندشرهاظو لایرس عورش ضحمب هاگنآ و دشیم امرغمکح

 ملیفعورشاب دعب ...تساخیمرب همه ژا یعمجهتسد یاسآ دعر ویرغكي امنیسهدرپ
 شیت یادص و نتسکش همخت یادص طقف .تفرگ یم مارآ یکدنا نلاس رگیدراب

 ایلیروک لاکنچزا هتسیترآ تاجنهظحل رد هاگنآ و دوب رارقرب كچوک یاهبلق

 و ندزفک و توساب رکیدراب تفریم تعرسنیرخآ اب هک ینویماک مابرب وانتسج
 اهرظن راهظا واههمزمزهلصاف نیارد!دنتشاذگ یم ناشرسکور ارامنیس نلاس دابرف

 ؟ هنوتیم یتخیر هچ » « ؟هریمرد هتسیترآ مههعفدنیا» :دوب رارقررب ناک امک زین

 .ه؟اهشیت ] وئداتفا هتس تسد یدیدن هگم

 رد زورمآ هک یدرم .دندوب لایرس ذورید ناقشاع زورمانآردپ كل اثعم

 نیمضت نودبكن اب هنافساتم دیوگیم یدرس نحلاب هداد ناکترس یکناب هاگتسد
 هک یدره دوب لایرس شک هزوز ناحاوخاوع نامهزایکی دددب مأو دن اوتیمن یفاک

 و دربديپ شیگ دن زرد نگو نز نآ دوجود نیکو ادأابم هک تسا نارگن زورما

 دن دم اب ههظحل کم هرتخووهتسیت رآ یتقو هک تسیاهچب نامه دنک هایس ارشراک زور

 :تفگ یم تهارک ۳ دننک تولخ هناقشاع ات

 هشوت نيمأتو نلاسذا جورخ یارب تصرف نیاژاو «هسوب وجاممهزاب . 1

 یکدوک نامه ژورما كين ورتکلا درسنوخ سدنهم . درکیم هدافتسا همخت یفاک

 هرتخدووآ دوبهدن امن یزیچهکیاهظحا رد )نیمززآ هقعاصکشوم نتساخرب اب هک تسا

 !دیرپیماوهب رتمكي یلدنص یورزا قوذو قوهزا (دنتفایب راکبان ثگنیم تسدب

 ناگرزب ددپ و) شیوخ ناردپ مسجت ناشیارب زین ذورما نا ردپ ییمه
 .دوب راوشد تماصیاهلایرس رب ارب رد تذل وهسلخ تاظحل رد (زورما

 لاحره ردو هراومه , یچاشامت تاناوجون و اههچب هصاخ , نایچاشامت

 ۱۹۵۶ رد نآ گرم مدات 1٩۱۳ رد شیادیپ ودب زا ار لابرس
 . هناهتشاد تسود

 یاهرایمم مامت اس قب اطم « هن اانش ؟ دندوب یب وخ یاهم لیف اهنیا ایآ

 «یداوسپ ۹و یاههن ومن» (دقتنم نآ لو اهملیق نیآ 1 تگ رزب یاهمدآ

 ۲ تسا هن افطلیب یلیخیل و دشاب میحص تسا نکممیاظن نیا « دندوب

 لا ساب یزیچ ایآ یئویدار یاهشیامن یسب ًانایحا و یناتساد یاهباتک زا
 هک ) اهرتخد فشک زالبقات . مینک دای نآ زا تذل هبام نیااب میناوتب هک تسا»ه

 رکیدزیچ هچزا (دوب-ناسنا یقلتزرطهب هتسب-زاغآ كي نایاپ ای نایاپ كيزاغآ
 ٩ مینک دای «موتناف» ای «هقعاص» تذل و ینشور هب ميناوتيم

 ًاهملیف نیا هک میتسن ادیم لو میتف ریه زیث «رگید» یاهملیف ندیدب هاگ

 هشیپ رثه تاک رح .دراد قلعت « اهرتک رزب » هب ,رگید یداژن هبو تسینام لام

 یقاب حبشو هیاس تروصب ام یارب اهنآیلو ميدرکيم اشامت ار زور فورعم یاه
 هقالعو مهفذا رود هکیلئاسم راتفرگ , اههگ رزب مدآ یایندزایاهیاس , دندنامیم

 ننوجكوب « (!تنارق) تنارگ ۰ نیلدابسنرپ ؛ لیتمیت لئاسم نآ لاح . دوبام
 البم یارب ؛ ۹۹ هرامش رومأمو هقعاص , اونا . (هریت تفهودنک ) دراین امنک
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 هک ميتشادیه یزیرغروطب . دوب یلوقعم رایسب و لوبق لباق , مژال , یعقاو لئاسم
 نوچ.هچوچیهب ۰ می ادب هناکچب یاهملیف اراهنآ هکنیا هث . تسام ملیف,لایرس
 مد دیمهفی ۳ بوخیلیخ ار لای رس هنتوجو میدرکیم ریقحت میدیههف یمن هک ار هچ ره
 دشیم هک دوب یمهمو یعقاو یاهملیف هناگیلایرس هک میدرکیم یریگ هجیتن روطنیا
 , دشاب هتشاد دوجو

 یتحاران ان ایحاوتربح تعابلایرس شیامتاساجرد اهرتک رزبدوجو هاگ

 دشیم !دیپ لایرس نلاسرد اهردپ هلکورس لیطمت یاهزور اهتقو یضعب . دشیم
 نیا تسه نامداب هک روطنآ یلو ؛ دروایب ارهچب هک دوین یسک هک هناسهب نیاب
 بیجچعام یارب رمآ نیا دندرکی فیک لایرس زا ًاعهچب ٌهزادنا نامه اهتگ رزب
 یایندب هکاهقالع هچاهنآ « میتشادن اهنآ یایندب یاهقالعام هک نیا هنرکم . دوب
 . دندرکیم هلخادم دوی اهن اب طوب رم هک یزیچرد یقح هچب . دنتشادام

 لایرس یمیدق نادنمقالع اهرتک دزب نیا هک دوبنیا ميديمهفیمنام هچنآ
 ام هلحمرد . دنکلیاز اراهنآ هقالع دوب هتسئاوتن نامز تشذگ یوحنب هک دئدوب
 نایرتشم تاضارتعا دوجواب لیطعتزورره تسهمدای هک دوب یئورشرتو قاچباصق
 یبیع هچ . . . دهدن تسدزا ار «هدننک هفخ هجنپ» رخآ یرس هک تسبیم ار ناکد
 ۱۹۳۰ لاسزا طقف , دوب هدش هتخاس اهذگ رزب یارب لصا زا لایرس ؟ تشاد
 نازاسلیق « هنتفای هار اهملیف رد لو ر بریم یاهناتساد نان امرهق یتقو زا

 نیادد , نیشیپ لس یوگ نخس هتفک هب « دندادرارق اههچب ار لاپرس یلصا فده
 بل اجیاهملیف فطل یبیاههیپک هب و داد تسدزا اردوخ قنور لایرس هک دوب عقوه
 . دشلدیم یمیدق

 هدزناپ شراثآ هک «نوتلیماه دنومدا» ء یا هثداح یاه ناتساد هدنسیون

 رد لایرس یئالط رصع » :دسیونیم تسا هدیشخب تذل ار ناوج ناک هنناوخ لاس
 هب لدبع ار ملاس وروشرپو هدنز ینهكي دوویل اه .دوبلوا گچ زالبق یاهلاس

 لوا یگنجزا لبق نارودب ما یکدوک هکنيا زا نم .درک سولو تسس یزیچب
 من ادیمسن اش شوخار دوخ .دوب دا انتشحو یاهلایرس جوا هک ینارود ؛ددرگیم رف

 ءوسرثأت زا تبحصاب زونه كدوک ناسانشناور . تشاد یقل و ق عضو روسناس
 ردهچبهک یتقوات ردامو ردپ.دندوب هدشننیدل او یناشب رپ ثعاب لافطا رد امنیس

 ام صع یاههچب هک نآ هجیتن . دوب تحاد وا بناج زا ناشلایخ دوب امنیس نلاس
 :یشکهدآ ,لتق.درادن هقباس شریظن هک دندوب وربور تشحو زا یلیس ناتچ اب
 هتفهرهروصت لباق ناحانک عاونا...یشورف رتخد و رتخد ؛ دایتعا ,هجنکش

 ؛!میدربیم همه نیا زا یتذل هچام و ...دشیم ییزارسامموصعمنهذرب

 لایرس هک دن راد هدیقع دننکیم ریقحت ار و وا هک اهرتریپ
 ,هایسزار ءاسآ قرب راوس , نیلوپ تارطخ , دوب تماصیاه لایرس ناسه یپاسح
 . هرهچ یبدرم ,ریمیایشکب , حابشا هرد «ماقتناریت ؛ درژ یوزاب , حبش نمشد
 تامعهتفگب و دنکیم هییّأت ادرید یاهریپ نآ هدیقع ًأرهاظ ؛ناشیماساهک یثاهملیف

 دد اد صلاخ تشحو , قیرزت تبون تسیبات هدزناپ هزادن اب ملیفره » :هدنسیون
 « ۰ تخاسیمدراو ام یاهگ ر

 لاویس نیا الاسح ۰ تسا هتفررد ام تسد زا لایرس یگالط رصع ًارهاظ
 ؟میدیدن اراهملیف نیا هک دش فیحأعقاو ایآ ,دی ایم شیپ
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 زاغآ هطقن

 ایلصفدنچ رد اد رادهلابند یناتساد هک یملیف ینمی ؛ لایرس ملیف نیل وا

 ۱۹۱۳ لاس رد هک دوب «نیلتاک یاهارجام» ملیف ؛ درکیملقث مهرس تشپ تمسق
 ناتسودنهرد ارجامو دوب زمایلیو نیلتاک:ملیف هراتس . دمآ هدرپ یور و اکیشرد
 تسیرانس رادبت یئادتبا لیخت هدیئاز هک یدنههکلب , زورمادنه هن « تشذگ یم
 ردهک لایرس ناتساد ابنامزمه تشاد لوط تعاسمین مادک ره هک اهملیف نیا .دوب

 هتشون رد هچ و ملیفرد هچ نیلتاک . دهیم هدرپ یوردشیم پاچ«نوبی رتوگ اکیش»

 یرادهکنشیاه ننفتهلمج زا هک تشاد یبیرغوبیجعردپ اما دوب یاهداس دوجوم
 تفر اچ همه هنادازآ دنتسناوتیم تاناویح نیا و دوب لزنم رد یشحو تاناویح

 كيهلیسوب ایو ردپ یاپ راهچ تاناویح هلیسوبای بوانت هب نیلتاک . دننک دمآو
 كي ملیف یفرعمب هک «الابموا هدشیم دیدهت تشاد مان «الابموا » هک اپود ناویح
 یئابریلدیلتاک زاراجنهان لیاسو عاونا ابهک تشاد یعس اي بتیعدوب یدنه هچار

 ناریش ماکهب ار وا تساوخیم اي و دنکلیمحت واب ار دوخ قذع عقاو رد هدرک
 هشیمه نوچ دشیمن قفوم ءوس تایننیا زا كي چیه رد یو هتبلا . دزادن ایپ
 ار ه-تسیئرآ لر. دادیم تاجن ار نیلتاک هدیسر هظحل نیرخآ رد « هتسیترآ »
 «ناراکبارخ هملیففورعم یزاب تشمهنحصاب اهدعب هک درک یم یزاب «یشناسم:»

 . دیسری امئیس ترهش هب
 راظتن اتدمنیاردودم ایم هدرپ یود رابکی هتفه ودره نیلتاک یاه لایرس

 همه مودتمسقندمآ هدرپ یودابهک یروط درکیم باتیب ار نایچاشامت باهتلاو

 ,دنتف اتشیم انآ ندیدم هتخانشن اپ زا رس دندوب هدید اد لوا تمسق هک هک یئاسک

 ..تسا هتفای تسد الط ندعم كيب هک دیمهف دوویل اه هک دوب اجنیآ

 قایتشا و راظتنا تدم اذلو دمآیم هدرپ یور هتفهیه «نلوپ تارطخ»

 رد اهلایرسآنیتسخن یلصا هنومن ناونعب ملیف نیا .دادیم فیفخت هتفه كي ار

 «نیلوپ» هک دن راد هدیقع یمیدق یاه«ژاب لاپرس» یلو تسا هدنام یقاب اههرطاخ

 هک دوب نیا درک هک یراک اهنت نیلوپ یاهلابیس .دوب لایرس نیرعه» هنو نیل وا هن

 هكانتشح و لارادب اقن و زومرمیاهینیچ ,یچاشامت رد تشحو داجیا یارب دادناشن

 مناخ گلان رطخ و ینالوط یگامنیسراک ًانمض . دنرتشوم بتارمب كدلپو ریش زا

 هیل وا ناکراتس هک.عوضوم نیا دیاش . دش عورش « نیلوپ » زازین «تیاولرپ»
 اه « تسسین ودروگ شالف » ام رظنی هدندوب نز سنج زا یکمه لایرس یاهملیف
 نیلوپ ینعپ :دندوب ارجام دیلک طقف اهرتخد هک نآ رما نیا هیجوت .دیایب بیجع

 لیاسو عاونا اب هنتساوخیم اهسنجدب هک تشاد دوخ اب مهم یژار هشيمه الثم
 .تشاذگ یممیقعاداهن آ هشقن هشیمه هتسیترآ هتبلا یلو هن روایب رد وا زا كانتشحو
 هشیم»هرهچ و هدز تشحو و داشک نامشچ,هتفشآ .یلالط یاهوم اب تیاولرپ سیم
 . دوب لآ هدیا ءشقن نیا یارب توهبمو ناساره

 .دنتشادقرف مایا نیا نآرتخد اب راگ زور نآ نارتخد ميرذگب هکنیا زا

 دوب هنگ رم زا یتدب یتشون رس۶ سومان هطیح هب زواجت چیاد تایبدا لوقبهک الوا

 نیا ًايناث وادندرکیم ار شالت یاهتنم تشونیس نیا ژا دارف یارب نارتخد و
 تبسن ناشیا رظن هتبلا دندوب یقشاعو قشع رکفهب رتمک لایرس هنیدام نان امرهق
 یداتفزگ ردقنآ الومعم هتسیترآو وا یلو درک یم قرف نادیم ریاس اب هتسیت رآ هو

۵۳ 



 «اکیرمآ نتبب6د

 یقیاق یوت هتسب تسد اب اهنآ ۰ دندیسریم یتاساسحا لئاسم هب رتمک هک دنتشاد
 یوت اب ؛ ناشدندوب هتسب نهآ طخ یود ای ,دندوب هداتفا دوش رجفنم تفریم هک
 زا شیاهراوید هک دندون ریسأ یقاطا رد اب ء دندوب راتف رک نادرگ رس نل اب كاب

 اب یشورف هدرب یاه رازاب و نیچ یاههناخ ثلایرت رد ای « دمآیم مهب فرط ود
 یاربزور نآ یاهرتخد میرذگب هک زیچ همه زا ...دندوب وربور تالکشم عاونا
 !دندوب درم یباسح ناش دوخ

 یددمتمدادعت رد ؛لایرس ناعل اخ مظعاربهز و لک سیئر «نتیس .یبجرج»

 یئاهلایرس  تخادنا وسننآ و وس نیا راولایتوف پوت ار .«تیاو لرب» « لایرس
 هک دوب یاهژادت اب لایرس نیا تیبوبحم !دیسر لصف ششو یم هب اهنآ زا یکی هک
 امئیسزا زادناسپ رالد نویلیمود اب یزاب تسیئرآ لاس ٩ زا هعب .«تیاولرپ»

۵۳ 



 و دیفس یاه لیبوموتا نویسکلک اب اجنآ رد و تفر سیداپ هبو درک یریگ هرانک
 دروآ تسدب هزات یترهش شالجم یاهیتراپ

۹ 
 یاهارجام اب كانتشحو لایرسملیف «نیلوپ» یرس یاه تیبوبحم مامت اپ

 لیکشت لیوط یزولیرت كي زا نيلا یاهلایرس .دیسر لامک و یکتخپ هب «نیلاد
 هب ناناوجون هقالع .نیلا قشع و نيلا هات یاهارجام , نيلا یاهارجام :دشیم

 .دش لدبم یاهسوسو هب دیدج یرس نیا اب ؛ لایرم
 روتک آ كي ار ارچام بوخ درم لر و دوب «تیاو لرپ» زاب ملیف هراتس

 (۱)دنمشناد هاگآ راک كي لر ملیف رد هک درکیم یزاب یلاددلونرآ مساب یرتائت

 . دشیم وربور «هجنپ» مانب ثیبخ هیدوجوم اب و تشاد ار
 دوجومنیا هک دشيم شاف یتقو ملیف نایاپردو دیشوپیم قولغاب و دنلب یادر هجنپ
 نایچاشامت رس زا قرسب تسین هداوناخ نانیمطا دروم یواعد لیک و زج یسک

 !دیرپیم لاسدرخ

 نیارد دوب مزال هیام نیمهرد یرگید یرس هتبلا ملیف نیا قیفوت لابندب
 كلک زین «هجنپ»هبیتحهک دوب یسک و تشاد مان گنافوو ثیبخ دم مود ملیف
 اد هراچیبنلا ؛لایرسنیا لصف هدزناپ یط هک دوب كنافوو تبونالاح .دوب هدز
 قرش یشورف هدرب یاه راذاب و كيرات همین یاه نابایخ , زومرم یاههناخرد

 . دنک لابند

 كنج دراو هزان اکی رهآ هک دش هتخاس یماکنع یژولپرت نیازا ملیف نیموس

 دشیمهداد قفو اضوااب دیابزین ارجام ثیبخ امرهف اذل و دوب هدشیناهج لوا

 زا یاهشوگ : دناهدربن دای ذا نک ره دناهدید هک یناسک ار ملیف نیا هئحص نیلوا

 زارسیمارآبیناملآ یئایردریز كي .كيرات یبش همینرد دنلکناوین ردنب لحاس

 جراخ نآ زا « رومیراب لنویلهو زاب یئایردریز جرب هچیرد ,دنکیم جراخ بآ
 ؛(دوب اکیرمآ رتاثت -امنیس كرزب روتک آ نیا یاهملیف نیل وازا یکینیا ) دوشیم
 یسک اد راکنیا لیلد ؛ دمرسب اد شاسح و هتف گارد ؛ نيلا » دوب هدمآ یو

 !دنادیمن تسرد

 نادرم نیرتفورمه زا ( کگنافوو لررد ) دنالوآرنروو رومیراب لنویل
 یدج حالطصاب ناگشیپرنه یلیخ اهنآ اب هارمهو دندوب تماص لابرس یاهملیف
 «مایلی ونرا ودندوب هتسد نیاذا .دننکیئامزآ عبط دیدج هویش نیارد دنتف رگ میمصت
 ریهاشهژآیاهدعهک دوبلالخ نیمه رد .ثگن ویمانآ و دن ومسد مایلی و,لاهلوم كچ

 یایئد ذا) یناتنیج , یسیمد كج هلمجنم دندش هک رعم دراو زین امنیسریغ ملاع

 .(فورعمزاب هدبعش) ینیدوهیراهو (سک وب
 توا كان اد درالیو یسج دوخ فیرح هژان یسیهد كج

 ف تكج » شدوخ لایرس ملیف نل وا ق هک یماگنه :؛ دوب ترهش جوا رد هدرک

 یسیمد هجیتنرد و دش ملیف هداعلاقوف درک راک ثعاب قیفوت نیا دش یهاظ « كاب
 ؟ یسیهد كج» و«ین ات یج » نیب دوب رارق لاوحا نیم» رد . داتفا راکنیا طخ رد

 ودروآ ردمادختسا تحت ار ینات نیچ كنرز زاسملیف كي . دوش ماجنا یاهقباسم

 تسرد ملسیف دش رارق و تخاس وا تکرش اب « وجکنج ناولم » مساب یلایرس
 د رب یم ار هقباسم ۰ ینات ] یا ۰ دیایب هدرپ کور سک وب یخیرات هتباسم زور
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 . ناهیک جی اف نوددوگ شالف رد ندرآ لید  فوگ راز روسفورپ

 .بوخ( دوب لمتحهریغیلیخهک ) تخابیم رد ا دشیموریور لابقتسا اب ًاعطق ملیق
 و دش زرریپ هقباسم رد « ینات » ودز اضق زا . درک شی راک دشیمن و دوب سناش

 . دشورب ور بیجع یتیقفومأی ملیف
 یل ایسرد دوبهتفاب .پقل رایف داتسا هک یفورععژاب هدیهش 4 ینیدوح »

 عاونازا یلو دوبن یاهتسجرب ملیف دنچرع هک تسج تک رش « هگ رزب زار » مان

 دد یاهنادنز زا ندرک رارفرد تشاد یصصخت ینیدوه ) دوب ولمم دیدهت و رطخ
 دندوب هتخادنا هناخدور هت هک یقودنص زا زیرگ ۰ ریجنزو لغ ندوشگ , هتس

 نیا ذا و تشاد رارق قودنصنورد یاهسیک لخاد هتسب اپو تسد یو هک یلاحرد

 ( اههمشچ لیبق
 هب راکهبتیاهتسد ابهک تسا یفخم رومامكي ینیدوه « گر زبزار » ملیف رد

 شدوخ هجیتن رد و دوشیم فرط « نوتاموتا » مانی یعونصم مدآكي یگدرک رس
 هلمجزا. دن یک یم رارق كلانتشحو تارطاخم ضرعم رد « اوا ۶ مساب شاهقیفر و

 هتسب دنیتسد اب ار شیاپ و تسد , دن زیوایم فتسزا تشکنا اب هتفرگ ار ینیدوه
 راب نیاهک یلاح رد دننکیم رارکت ارراک نیمه یگیدداب « دن ژادناسیم هن اخدورب

 یهیکیرتکلآ یلدنص كلي رد اروا ۰ درادرارق هدش بوکخیم یقودنصرد نامرهق

 رس و دنزیوایم دیسا یوتحم كگ رزب فرظكی یالاب هتسب تسد اد وا » دنناشن
 تاجنیارب گكرتخد , دنهدیمیبخ «اوا» هب دمج دندنبیمرد هریگتسدهب ار بانط

 زا ! نامه دیسارد وا ندش قلعمو تامهرد ندرک زاب هک یلاحرد دب اتشیم قوشعم

 هتسب اپ و تسد اروا الثم دیایم ینیدوه رس دایز لایرس نیا رد ایالب لیبق نیا
 درد دنزادنایم هار قاطا فکار دیسا نایرج « دنزژادن ایم یتعاس پمب كيرانک
 اررودناسآ. تسا هداتفا قاطافک و هدشهتسب (۱)رادراخ میس اب ینیدوع هک یلاح
 : درادرارق روسناسآ هاچهترد هتسب ای وتسد ینیدوه هک یلاحرد دنتسرفیم نیئاپ
 رییک ینیدوه هک تسین نتفگ هب مزال .دنچیپیموا ندرک رودارلاقثا رجكي همسترس

 .دن اسریمدوخیا زسهبار ناراکهبت هرخالاب و دزیرگ یمكل اهمنیا مامت زا
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 . دش اهملیف عون نیا لوصحم دایدژا ثعاب لایرس قیفوث ۱۹۱۸ لاسرد
 . تسا هدنامن یقاب یزیچ دودمعم ملیف دنچو هرطاخو كلاخزج ژورما همهنیا زا

 دسربروصت هبهک ار یاهنیمز عونرع اعلایرس هک دشیم ثعاب اهملیفنیا نی تباقر

 یک ذ لباق «نملو»نله» تک شاب «ینهآ هارد یاهلاپرس لاثم یارب دن ریگب راکب

 . دیهجیع یگیدراطت هب تک رح لاحرد راطف كيزآ بت رمنله نآ رد هک تسا

 لثم یئایردریز یاهلایرسو « یئایرد یورین زا لین » ریظن یثایرد یاهلایرس
 دد ) تشاد مامت تیبوبح» یناتساد هیام یتخاونكي همهاب « یئایردریز رارسا»

 ردو تفریه ایرد هتهب مودصم یئایردریذ لصف رع نایاپرد یئایردریذز یاهلایرس

 . (دمایم بآ ی طس هب رگیید ر اب هظحا نیرخآ رد هزجعمكي تلعب یدمب لصف زاغآ

 هک تساجنیا بیجءیل و دش هتخاسدایز زین نرتسو یاهل ابرس نیب نیادد
 تک رشاب یاهلایرس اهنت . تشادن یدایز تیقفوم نک ر اهلایرس عون نیا

 رد رتشیب شیاهارجامهک دوب «ماقتناو نزدو «درین هاگ رذگ » لثم نکناد مایلیو

 دادیملیکشت هوک زا ندش تریرطخ ًابااغ ار ناجیهو تشذگیم ین اتسهوک ی حاون
 یاهرخصیور بتیممهاهنآ و دنتخادن ایهنیئاپ هوک زا بترم ارشاهقیفرو نکناد
 هراب ودو دنشکب الاب تمحزم اردوخات دنداتفایم تشادرارق یتنیئاو رتمدنچ هک

 ۱ ونزا یزور ونزا زور

 هک دوب كانتشحو یاهملیف « لایرس نیرت بوبحم و نیرتنیگنا هرطاخ
 . دیسد یکتفکش جوا هب « اریامرارسا » ملیفاب لوا ین اهج گنجزالبق یک دنا

 دوب 6 هایس نا ردارب ۱ مست یراکهبتو یرگ وداج نامزاس كي شالت ملیف ناتساد

 نیا دارقا ءزج ًاقیاس هک یدرم رتخدزا هدننک اوسر دانسا یضعبنتف رگ سپ یارب
 نیارد هک یتاقولخم رپاریرو» لایرن نیا ثاصاعمزا یکی هتفگب .دوب نامزاض
 ۰ ۱ دندشمم بوسحم ین اتسک دوک یاههچ» نیتشکن ایف والوک ارد دندیل ولیمملیف

 , حابشا هلیسوب بترم زومرم دانسا بحاصو رظن درومرتخد « !ریامد
 ناگدرم و تفص گرگ یاهمدآ . ماشآنوخ یاهریپما و ؛ یعیبط لماوع
 هک تشاد نلآ رتکد مانب یدزمان « اریام » . دشیم دید-عت هتساخرب روگ زا

 دن داتسرفیم ریام غاسب ءایس ناردارب هچنآ و دوب رظن بحاص هیفخ مولع رد
 رتکد ناجیهرپ لصف هدزناپ یطا دادیمیپ اهن آب ار شرباریراهچ نلآ رتکد

 یاریام ناج هک دوب یناسنا ربغ تادوجوم هاپس ندز سپ لوفشم بترم نلآ
 دزمانود لصف نیرخآ زا تمسق نیرخآ رد طقفو دندرکیم دیدهن ار هراچیب
 , دن روایب تسدب یتصررف جاودزا یارب دنتهناوت

 ندن اژوسعا ربآر میظمیشن ۲ ارگ وداج لک سیگر ملیف یاهاضزا یکیرد
 شتآ و تخادنا ءارب بآ زا یلیس هلصافالب نلآ رتکد ؛ تشاد لاسرا اریام لزنم
 لکشب ار دوخ ناراکهبت یکید یلصفرد . دناشنورف دوب هتفرگرب ردازاجهمههک ار
 . دندرک هرصاحماروا لزنم اییام نتخادنا مادی دصقهب هدروآرد تخرد

 ضا رتعاتلعدن اهدش كک رزبی اهملیف نینچاب ام یاهردام وردپ هک یلاحرد

 دیقف سانشناود نمترو كيردف رتکد . تسیث مولعم ام نام یاهملیفب .اهنآ

 دریگ رارق دیدش تنوشخ ضرعمرد یدایز تدم هک سک ره درادهدیقع یئاکرمآ
 یاهردام و ردپ باسح نیاب . دوشیم داجیا شدوجو رد زیمآ تنوشخ تالیامت

 شوختسد ناشنمذ نوچ هنشاب راک زور یاهشکمدآ نیرتافس زا یگمه دیاب ام
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 «دیشروخ دا:

 یس رتمک لایرس نیداتعم نیب هک مينيبیم یلو .دوبهتفرگ رارق یثاهلایرس لانچ

 . دشهناوید دنمدنادای شورفهدرب ؛ رگ وداجپ لدبم
 نوخو مشخزاو دشزین لایرس لماشروسناس. لمعتدش هرودرد لاحرهب

 لرپ» لثمیرگید ملیف دنچ رد «تیاولرپ» . دش هتساک دایژ رادقمب اهملیف يا

 اهدعب لایرس هکلم ناونعب اروا ماقمو تفر راذک ثعب ددوآ ماود « نتترآ دو

 یاهارجاسص ؛ خرسهریاد لثم یئاهارجامرد اروا هکدرک زارحا «دنل ورتور»

 ۱٩۲۴ یاهلاسرد . دوب دقافار یلبق راثآ تنوشخ هک ميروايم دایب هریغ وتور

 . دوبهتفر نیبذا یلکب رگید كانتشحو لایرس ۱٩۲۶ ات
 ار یلبق یاهراکهاش فطل دمآ هدرپیود نآ زادعب هک یئاهلایرس دنچره

 . دزیگناربتدشب اردوخ نایچاشامت نهذ هک تشاد هیام ردقنآ زابیلو تشادن

 اههچب زا امنیسب دورو رد لایرس ملیف هدنهدشیامن یاهامنیسزا یضعب
 عاوناو نارپشام ء نامک و ريت) دنتشاد هارمه هک ار یئاهحالسو تامهم هیلک

 اههچب دنهدب سپ اهن اب نتشگرب عقومات دندرکیم طبضو دنعف رگیم ار ( ربتتفه

 نانچ نآ دنتفرگیم دارق نلاس یکیرات و یلدنص هانپ رد هک یتقو یفالتهب زیث
 عاوناو داجیارب هوالع . تشادن باسح هک هدنتخادنایم هاب یتهأیق و اغوع
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 تکاپ ندناک رت , یرطب یوت توف) یعوئصم لیاسو ای ناهد اب ادصورس ماسقاو
 لدبم یهاگ هک تف رگ یمرد یعونصم نزب نزب بلغا اهیل دنص هلصاف رد (هریغو

 نایدصتم رجزاب لایرس نان امرهقزا مادکچیه هجنکش نیرتدب .دشیم یعیبط هب
 ,:دویک هساقف«لباق امنیسیاهلرعنک و

 نلاسرد اد دعب یرس یاهسکع لاپرس هدنهد شیامت یاهامنیس ًالوممع
 یاهیرس عیاقو دندرکیم یعس اهسکع نیا یاشامت اب ۱ههچبو دندرکیم بصن
 هجیتنفالخ بلغا یلو دوبنیربش نام؟ و سدح یزاب نيا .دننزپ سدح ار یدعب
 !تشادن ملیف میاقو هب یطبر چیه اهسکع بلغا نوچ دمآیم رد راک زا

 هچنآیلو دندوشخبیمو دندیميفیم ار یتافیلبت یاههقح لیبق نیا اههچب
 هضرع اهلایرس یضعب رد هک دوب یبالق یاهلح هار دنشخبب زگ ره ؛دنتسن اوتیمذ
 ار یاهناکدوک قطنم روجكي , قطنمیب یاهناتساد نیا ملاع رد اههچب .دشیم
 تسرد دیاب ینف ظاحل زا اهنآ یارب ملیف ًاصوصخم و دندرکیم وجتسج
 یامیپاوهیرس نایاپ رد «بش همین یادخان» یاهیرس زا یکی رد الثم .دوبیم
 رد . تساحرب میظع یاهلمش و دود و شر و هدرک طوقس یاهیت تشپ نامرهق
 هدهاشم دوب هداتفا نیمزب جک یردق طقف هک یلاحرد امییاوه دعب یرس عورش

 شتسود كمك اب هرخالاب زین هتسیترآ و دوب هتسکشن مهنآ خلم یتح هک دشیم
 اههچبیکشیشو توسو شارتعا دایرفو داد .تخادنا هار و هدرک بترم !رهدایط
 نلاس هب اهلرتنک و ددوآ رد هژرلب اد امنیس نلاس ناکرا لصف نیا هدداشم رد
 ۱هتف رگ شتآ اب هدش با رخ اجک دننیبب هک دندب ود

 اهیزتن افعاونا اههچب .دوب موادت هلثسم .اههچب هجوت دروم یکید هتکن
 تزفاسم و بآ ریژ رد هدشمگ یاهراق .درکیم جلف هک یعامش یاهریت تفه لثم
 رد ودره اهدژد و هتسیتدآ یاهنحصرد رگا اما ,دنتفریذپیم ار گید تارک هب
 رثدوز اهدزد هک دشیع هداد ناشن دمبو دندشیم یدصقم مزاع نراقمو نامز لب
 یاو هنرگ و دشیم هثارا هتسیترآ ريخات یارب یلیلد ملیفرد امتح دیاب دناهدیسر
 !امنیس پحاص لاحب

 هنتشادن هک یتیاکش داثآ نیا ژا لایرس لاسدرخ نا رگاشامت هتفرمهیود
 ملیف اب هتشذگ لس یا-هلایرس تسا ملسم هچنآ . دندوب یضار مه رایسب .چیه

 یاهامنیس اکیرمآ رد . دیسر لامک جواب (هقعاص) « نودروک شالف »
 نانامرهق سابل هب ار نانک راک یاس و اهلرتنک؛ ملیف نیا هدنهد شیامن

 لایرس ؛ دوبن یچاشامت بلج یارب ریپادن نیاب یموزل اما , دوب هدروآ رد ملیف
 نایاپ ان اد اهنآتنل یچاشامت هک تشاد نوسفا و هبذاج و فطل ردقنآ هقعاص

 یاهنپان شیوخراک رد ««نمزتاک ماس» «لایرس یاهملیف هدننک هیهتنب رتک دزب
 یبدوتاریما ناونبب «نمزتاکماس » ؛ تماص لایرس ءرود نتفای نایاپ اب . دوب
 . تفرگ تسدرد ار روما مامز قطان لایرس عزانم

 ( «تیاولرب» یاهملیف هدننک هیهت) «نتیس.یبحرج» فالخرب نمزتاک ماس
 و هناصلاخضرغ اب و دوبن رثهلها ًادیا , تسنادیم دنمرثه شییامک ار دوخ هک
 ایبملک ین ایمک رد اریدرگ اشهدود «نمزتاک» .دوب هدمآ شیپ ندروآ ردلوپ حیرص

 ردیئوجهفرص ؛ویش نیدو دوب هدروآ رسب تدم هاتوک و جرخ مک یاهملیفنتخاساب
۵۸ 



 همزش» رد رثیاما
 لایرس هیهت رد :ارتقو دابلایرس هیهت «نمزتاک» شالت رئارد تشاد لوذبم زی

 . دشباب زاسلوپ و قفوم یاهملیف ناونعب رکید
 نمزتاک تسد ریز زا هقعاص ینعب امئنیس خیراتلایرس نیرتهب نیا فصو ۳

 یاهرتفد تامرهق یاسارب ار ملیف نیا لاسروینوی یناپمک ۱۹۳۶ رد .دشنحراخ
 هک تفای ییعقفوم نانچ ملیف و تشاد هضرع ( «دنومیرسکلس۶ قولحخم) روص»

 یلصا لدم یاب زگ ره دنچره درک عورش ارنآ زا دیلقت هلصافالب نمرتاک ماس

 . هدیسرت

 قلطم و لماک جوا مه زونه «نودروگ شالف» یاعارجام هناک هب یاهیرس

 ار تودروگ شالف لر تمسق نیا مامت رد , تسا هدنام یقاب لایرس عزانمیب و

 سشبدانتموا زا هک درکیم یزاب «با رک (رتسابهب بقلم)یرال»كييمل | داننامرهق

 رایس مادنا ) و! یمسج تایصوصخ . تشادن دوجو لر نیا یافیا یارب یسک

 الداکشقن نیا یارب (مارآ و بیجن و زاب هرهچ , یئالطیاهوم , هدیزرو و ابیز
 دیشخب یمصاخ یسامح و ینامرهق حود «رتک آ راکب زین «بارک هیزابو دوببسانم

 خیرم مزاع نیمز نانک اس تاجن یارب هک دوب یراک ادق یوجارجام نودروگ شالف
 «گنیم» مانب یردتقم درم هک هرایس نیا یاورنامرف تادیدهت اب اجنآ رد و دش

 روسفورپیکی نودروگ شالف ناتسمهوناعارمع .دشورب ور دوب (نوتلدیم زلراچ)

 تآ رطاخممامت رب هوالع . دوب ندرآ لیدمساب یلگشوخ رتخد یرکید و فوک راز

 تداسح و قشع (بیجع تافولخم عاوتا و تاعارتخا و لیاسو عاونا)خی رم هرک
 یاهسدردهباد شالف زین (وال الیسیرپ) «ادولآ»هب موسوم کگنیمروتاریما رتخد

 : درکیم داچد یرتشیپ
 ادودروگ شال + هی موسوم نود روک شال یژولیرت زا تمنف نمود رد

 . دیشک یم یرگید جیهم كااهعب ار اس ناعرهق نیا «دنک یم ربخست ار نا

 یرد» مود تمس# رد و دود «ینافتسا درف» یرس نیا زا تمسق نیل وا نادرگ راک

 .دنتف رگ ار وا یاج «بیب دروف» و «رولیت

2۹ 



 هک یتارطاخم اب زاب و دنکیم رفس «وگنوم» هرایس هب «شالف» اجنیا رد

 نوتلدیم زل راچ . دوشیم وربور .دنک یمداجیا شیارب «محریب»هب بقلم كکنیم
 صقن یبالماک شقن نیا یارب و دوب تكچوک یفنمیاها رروتک آ ,هنگنیملر هدننک افیا
 ایئد : مود , دشکب ار هتسیت رآ ؛ لوا .تشاد فده ود یک دنز ردگنیم . دوب

 اههشقن (نیرتباذج و) نیرتیئاطیش یو دوصقم نیا ماجنا یارب. دنک ریخس ار

 هسک راب ره هک دروآیم ناجیه مایف یارمب نانچ نآوا دوجو , دربیم راکب ار
 تحارب یعفن نایچاشامت :تخی رگ یم نودروگ شالف هگنچ زا یوحن هب یو

 .دندیشک یم

 «مخیب رههرکب نودروگ شالف رفس:نودروگ شالف یژولیرت زا تمسق نیموس

 نیایارد و هدش ینادرگ راک «لیه.فا تربار» و «بیبدروف» طسوت هک تشاد مان

 دوبلوا ملیف ود بیاجع هیلکدجاو لایرس نیا . دوب ازسب ینایاپ ًاعقاو یژولیرت
 نیاذالاسدرخ نا رگ اشامت . دوب هتشاذگ اهنآ رس رب دوخ زا هک یناهنیچ هفاضاب
 دنهاوخن دایزا زک ره هکدندرد ذخایئ اهتذل و سرت :تاناحید , تامهوت اهملیف
 :؟نیرآب »سن رپ« تفص باقع در «ناکل و» نوچ یصاخشادوشیم زژ ره ای. درد

 ۱ ((دن دشیم ادسچ راغ یادراوید لد زا هک ) «یلکد» یاهمدآ. «فوک راز تک د»

 :درک شومارف اد لیبق نیا زا یئاهزیچ اي و یتخرد یاهمدآ

 لوکل ومهک یم:اروسن اسآ ؛(درکیم لمحت اد دارفا نزوهک یعاعش) رون لپ

 ملیفزا شیپ لاس یس) درک یم پیک رت یگید راب دصق رد و هیزجت ار ندب یاه

 یوردک قاعم رهش + دنک جلف اب دشکب تسناوتیم هک یعاعش یاههحلسا , «سکم»
 نیا رد هکاأر یفطل و ناجیه نارازه و عیرس هدیدپ نارازه ء تشاد رارق عاعش

 ؟درب دایزژا دوشیم زگ ره ؛تشادایآ دوجو میظع ملیف

 الوسصایلو دیسرن نودروگ شالف یایب زگ ره «نمزتاک ماس» یاهملیف , هن
 یاعه هناسفا هک دوب نودروگ شالفرد طقف اریز « دیسریم لاحمرظنب شالت نیا

 1 دوب هتخیم ] معرد یلدامشم عضو+ مضهلب اف یناسنا یاهتیعقومو یزتناق , یملع

 هک روصهناتساد نان امرهق زا رگیدیکب ( هژرجا رگل اب: مغریلع «نودروگ شالف»

 دوبزیمآ قارغا هزادنا نآ طقف (درکیم یزاب « بارک رتساب» ملیفرد ارشلر
 .دوبناسنا. دوب لوبق لیاق ,تشاد یفعض طاقنیو , دشاب لوبق لباق هک

 ارام وا یاهملیف .تفرگ هدیدنار ؛نمزناک» راک شزرا دیابتنیا فصواب
 یولسنیو ناو» , «بشهمین یادخان» , «یئایرد نادزدو یرت» «یسیرتكيد» اب
 نان امرهقنیا.درک انغآ روصم ناتساد نانامرهق ذارکیدیرایسب و موتن اف. «ناولم
 یاهسیلپناطاس « کگنارتسمرآ كج) یگویدار تاشیامن زا ذوخأم نان امرهق لثم

 مهرگا اهملیف و دندوب بوبحم رایسب یکمه (هریغو راوس هکی,زیسروبنژ ؛هراوس
 مشچ لباق شصیاقن , یداب درک یمث مهارف ار یچاشامت تیاضر دص رددص

 . دوب یشوپ

 لباق ریغنانیمب اد یزاسلایرس مزیناکم نمزناکماس «یزاسعیرس :كرنکت
 زور هد رد ار لابیرس زا لصفره ًاسعومجم تعاص نارودرد .داد لیلعت یروصت

 ردلصفكي ندرک لیمکت یطاخ» رابكی « كيادناو یدوو».دندرکیم یرادربملیف

 تشدرد اهملیف لیبفنیا دوک دنیا فصواب .تفرگ یاهظحالملباق شاداپ هتفهكي
 رد ملیف لصف هدزن اپ ممجو زور ودرد نآ لصفره هک تسا كنارتسمرآ كج یرس
۰" 



 «اگیرمآ نتیپء»

 !دش مامتو هتخاس زوركي ویس

 هدیدپ نیا هک تسا یتارییغت رادومن و تسابل اچ عیرسراک زرطنیا شور

 دوبنیازآترابع تقورد یئوجهفرص یارب شوركي .دناشک یتسینهب ار شخب رمث
 دنتف رگ یمرگیدیلک ریواصتوتسد رود ددتک رح , رظاشمزاملیف رادقمكيلوا هک

 داکب «یئال»روطب ار اقملیف نیاذآ رادقم كي ملیفره یارب و دندرک یم یناگیابو

 ؛ نادرگ راک ) یرادربملیف دحاو ودهک دوبنآ راکعیرست رگید شور .دندربیم
 عورش دحاولنآ رد فلتخم روک دود رد (هریغو نارایتسد :ادصیدصتم ؛دادربملیف

 كيرد الثم تفریم روک دنآب روک د نیازا لصفب لصف هتدیت رآ و دن د رک یه راکت

 ملیف.مود هئحص رد و دندشیم یرادرپملیف رارف لاحرد هرتخد و هتسیترآ هثحص

 كب اد ارجام یلصالحم ؛ تسیرانس !دنتفررگ یمودن ۲ بیقعت لاحرد ار اهدزد

 تک شاب لحم نیاذآ یدایز دادقمدعب ,دادیم رارق هرادا كياي هاگشیامزآ

 میسقت لایرس لوطرد هکتهکتاد ملیف نیاو دنتفرگیم ملیف فاتخم یاههشیپ رثح
 لوطمامت رد یلوهتشادیرادربملیفذور ود طقفهک یراکهبت هدوب رای

 !تسا هدش نهاظ مایف
 و«گن |رتسمرآ كج» ,«راوسهکی »ملیفلوا یاهشقن هک یروتک ] «تراهناج»

 ناتسادهتورس تقوچیهام» :دیوگ یمدرک یمکژابنراقم روطب و نامزمع ارءموتن اف»

 هک دوبنیا میدرکیم هک یراک اهنت .میتسنادیمن میدرک ییزاب نآ ردهک اریملیف

 » .دندک یم

 اجنیا هدرک ظفح رتمامت هچره تعرسب ار صاخ ٌهنحص نالفهب طوب ملد طخدنچ

 نیمه زا رگید هنحص زا یگید طخ دنچ دعح ؛ میادشیم رها نبدود لباقم رد

 ها



 «میدیودیم یگید هنحص غاسهب هلجعاب هدرک ظفح اررگید یملیف ًانایحا ای ملیف

 جواهب «گنارتسهرآ كج»ملیف هیهت لایرجرد رگید هنحص هب هنحص كي زا نتفر
 ویدوتسازاارمزاول واههشیپ رن» هک ینویمأک بقعرد نوچ,دیسر تعرسویل وجهف رص

 اهدزدو هتسیترآ نیب دوخودز هنحص كي,دربیمرهش جراخرد یرادربملیف لحعهب
 ۱ دش یراد ربملیف

 : دیوگ یمنهزتاک ماس
 :میدرک یملاوئ-هس طقف لایرسملیف ردیزاب بلطواد یاههشیپرث» زاام »

 یزاب صادشانیا رگا ؟ینک انشیناوتیم ؟ینک نزبنزب یناوتیم ؟یودبیناوتیم
 «ارتهبهچهک دندوب دلبمهندرک

 هقباس تساهت آ نهذ قولخم یندشن شومارف داثآ نیا هک یثاعهدنسیونزا
 دوخصاخو ادج یداژت و لس زا دارفا ٍریآ تسا ملسماچنآ .تسیف تسد ردیدایژز

 دنچ رطقهب یثویرانس دناوتپهک تسین یتسیرانس چیه دوویل اه رد هژورما .دندوب
 هتفه كي زا رتمک دشاب مه نویسک و هثداح زا ینغ هک ار « هتفر دابرب» ربارب
 . دندیبلطیم لایرس یاهتسیراذس زا المعهک دوب یزیچنیا كل ذعم ,دهدلیوحت

 زا شیبیوی راثس هک دوب «نوتمیالپحرج» یکی اهملیفنیا یاهتسیرانس نیرتمهم
 نیمهب شراک لوصحمهک , «تیمسانویل كنا رف هیرگیدوتشون ارلایرس ملیف دصکی
 .دوشیمغل اب دودح

 نایم زا دوب ام هتشذگ ثاریه زا یئزج هک لایرس ملیف رگید هذورما
 رد « یکشخ ریعم ندیشک شتآ هب » مانب لایرس نیرتخآ : تا هسقفد

 «ارچ» خساپ رد .دنام فوقوم لایرس ملیف هیهت یکید نآ زادمب و دشهتخاب ۶
 ریصقت اههدننک هیهت : دشاب تسرد شیب امک همع هک داد هئارا باوج اعدص ناوتیم

 یاهملیف شیامن ًاملسم و دن زادنایم نویزیولت یاهشیش مشچ یالویه ندرگ ار
 « دربیم امنیسزا اد راثآ غوننیا یرتشم یاپ,نویزیولت رد ین اجم دننام لایرس

 و هکنهرف حطس لاذتبا هب ترهش مامتاب نویزیولت .تسینیگداس نیمهب هیضقیل و
 شروصت یتحام نارود رد هک یلکشیژورما یاههچب .تسا هدربالاب ًعقاو ارروعش

 دابخا امراک زور رد . دنریگیم رارقزور ثداوحو رابخا نایرجرد دشیمن زسین

 دیاشو ميزادن ایب یهاگن نآب دیاشام مهن آ هک دشیم سکعتم اعهمانژور هل اّةهرسزد

 رد هک سک ره مشچ» ًامطق ناهج یاه دادیورو ثداوح زورما یلو , میزادن این

 فوقونتفد الاب راکنیا هجیتن .تسریم دشاب هتسشن نآ یاپو هتشاد نویزیولت هناخ

 ؛ دهدیه لیختهب نادیم هشيمهلهج ؛ تسا هتشذگ هتخانشان یاههنیمزرد یمومع

 : دداد دوجو یلوهجم هنیمژ رتمک نویزیولت لاسدرخ یچاشامت یارب هژورماو
 ندیسد یارب هاپس نارادمتسایس هک تسا یئاج اههچب یارب هایس یاقب رفآ زورما
 دوب الوک ارد هاگیاج اسم یارب هک ایناولیسنارت . دننک یه هژرایم تردقب

 هژورما , هتشذگ زومرم نیچ .تسا هدش عقاو نینهآ هدرپ تهی هک. تا یلحم

 . تسا هدرک ادسیپ یمتا تردق و هدروآ رد نیتسآ زا یتسد هک تسا یئاج

 زا ام هچنآ اب زورما یاه هچب دزن دب و بوخ رایعم میرذکب هکنیا زا
 دمایمن باسحب الصا هک یزیچ امیارب .تسا هدرک قرف میتشاد روظنم دب وبوخ
 بلق رد,«سیاهنپوا تریار» ربظن یمتا نادنمشناد هزورما . دوب دب و بوخ
 هدرک زارحا تشاد ام پلق رد «نودروگ شالف» یراگ زورهک اریماقمنانآوجون

۲ 



 «نمربوس» ددنلآدرک

 بوصمندمت و رکف تفرشیپ رادومن نوچ تسا یتقوشوخو ترسم بابساهک تسا

 یلو ددزدیم اریئاهبنارگ زیچ مدآ زا هک تسا یدژد لثم تفرشیپ یلو .دوشیم

 نادقفاما تسا تقوشوخ هزات هیده, نیا تب اب مدآ .دراذگیم اج» یرتاهبنارگ زیچ

 .دنک شومآ رف دناوتیمن هداد تسد زا هک ارهچنآ
 راب

 وژرآ تیقفوم و تداعس روج همه ناشی ایا رب نم
 عوضوم نیا و دنتسه ام زا رتهدیمهف و شوهاب هزورما یا هچب

 و تسا راختفاو ناجا و یهود

 ۱ منکضوع اهنآ اب ار میاج متسین ضاح یلو ... یلو منکیم

 مایپ ؛ همجرت

۶.۳ 



 امنییس رد فوخج

 هک موکب کا 8
 ایند همحرد فوخچ راثآ

 یاءدات زیچ,درادتیب وبحم
 , ماهتفگن

 دقتعم یصخش یظن زا

 ار فوخچ راثآ هک متسین

 یوردنهاوخیمهک یماکنهب

 نآمهزنأمعرد ۰ دن ربیهدرپ
 ارثآ اپ دنرادهگن هتشذگ
 رتک آ راک ۰ .دننک هزینردم
 هک تسایروط «نآ نردم
 نامه شراثآ نیرتهب رد

 یگدنز فده یدج اهل اسم

 هتفهنیک دن زیافصو ناسنا

 راث ]نیاز اهک یریثأت تسا
 هک تسئیا دوشیمدافتسم

 فرصمیب ,یقیقح یئابیز
 تیث اسناتمدخ رد رگ !تسا

 یگ درب ابودوشن هتفرگ راکب
 .دداد تریاغم یرکف

 شالت نیابنم هکیتقو
 یاهل ًاسمنل وا«مددوآیور

 باختن | ,دشح رطممیارب هک

 یور هک دوبیاوصا یفدخ

 هجوماریملیف ندروآ هدرپ

۶.۴ 

 یسود نادرگ داک سفیاخفذوژ : ملقب

 مشیدن ایه كلی دهدهولج

 گم تسی رگیدیهار هک
 هن اخاتسک وهن الامف شنی رفآ
 دوخ هک یلصا هخسن تب

 همجررت ودشاد هتشادیلالقتسا
 یگامنیس نابزب هخس نیا

 تقادصرث احورب هک یوجنب
 یلو دشابهتشاد یکیدزت و
 ارنآ مالکب مالک ًاموزل
 زاریغرگ | دنکن نادرگ رب
 لصاحهک یاهجینن دشابنیا

 یرعش همجررتهیبش دوذیم
 طنفحا رهژوسهک دوندعآوخ

 رد یعشدوخ ذایلو هدرک

 هدرپاک و ر.تسین ی ربخ نآ

 « اتگسابیمتاخ » ندروآ

 ستفیاخفزوژهتسجرب شا)
 ( بلطم نیا هدنسیوت
 نیادد ثاوایف تایب رجت

 یتقو ؛تخومآن مب هنیمز
 فوخچ شن همجرت ٌةلأسم

 تسانایمرد امنیس نابزب
 هدینش فرح نیا ًایلاغ
 هکآهویشب فوخچهک دوشیه
 هتشون نیچهصالخو نجوم

 تسآ تسرد نیاهلب . تسا

 تسوآلیصا تایصوصخزا و

 یگدنسیون راکردطقف اما

 تیمعا عوضومنیا فوخچ
 یگنید یاهراک ددو دراد
 راک . دشابمهم دناوحیمت

 یسک یگا تسا یلوقعمات
 یمناخ» یودزا دهاوخب

 ین امر«چین وی» ای هكگتساب
 نیچ ویدانس اما ؛دسیونپ
 ناوتیماریذ,تسا یرگید
 هک ویرانس نابز كمکی

 اب . تساش مستان کات
 یاهنحص ار نتم زارطس

 و دنادرگ رپ مهمولیوط
 نتم ردهحفصكی سکعل اب

 هاتوک نالب كياب طقفار
 هک تسا یطاخنیمهب .دن ای امن

 ردهک یملیف یویراتسرد

 متسه نآ ینادرگ راک لاح

 نم : ددادمان 8رهشرد»و
 وا زا ار فوخچ «چیئوی»

 . ماهتشون

 «چیت وی»هب ایم هک هچنآ

 دوبنیا درک بلج فودذچ



 دد نآیلصا ژانوسرپ هک
 و ینابرق كي لاح نیع
 یضاف كي رگید یرایعمب
 یدتکد یدژارت ۰ تسا

 مالک نیا رد جین وپکرتمید
 یچوپ وا  هدش هصالسخ

 هتفایرد ار شیوخ یگدنز
 دوخهمءاجردا ریچوپنیأو

 هدرخ رد .دسنیبیم نسین
 رهشنک اس هک یئاعا هژروب
 .دنکيم هدهاشمهدنتسه و

 دب اپیمدد ار اهنیا همه

 نیااپ هلیاقم ترسق اما
 3 ورادن اراهیچوپ

 ین هطقن نیا زا

 نیرتیعامتجا زا «جینوی»
 یکیو فوخچ یاهناتساد

 رد هک تسوا یاههتشون زا

 و رتعب ناوتیم نآ لالخ
 هدنسوتیقلت هب یتنشور
 و كيژولوئدیا تهج زا
 د ر؛یپ یسانش یئابیز

 «جین وی» تشون رسنم رب
 لسن هجوت دروم دناوتیع
 یوجتسچ ردهک یلعف ناوچ
 فارطا یاههدیدپ م-هف

 . اذنیگ دارق تسا شیوخ

 ملیف نیاراکدرومرد هچنآ
 دوخب ارم هجوت صوصخب
 مسیارب و هتشاد فوطعم
 هک تسایشالت ,درادیگ زات

 -رارق مهرانک رد روظنمب

 3 یلصا ژانوسرپ نداد

 نیچررهزآ لبق هکلب ,تسین
 نتخاس مسچع نامروظنم

 رفسمتآ ندرک سوسحم و
 تسا ژاثوس رپ كي هلیسوب یثآ
 ًةطساو كمکب ار راک نیا

 لامعاو تایرظذ ۰ یگدنز
 فوخچ .میهدیه ماجن اف وم

 تهابش ششنان امر هه

 یکتسیاش تلعب و تشادن
 ًامقاو راک و شیبدا یاع

 .ورملق نیارد شین امرهق
 ٌهرابرد ندرک تواضشق قح

 یک دنزنداد ناشن و مدرم

 ار اهن آ راب تلاسک و دب
 , دو هدروآ تهدج

 طود ره هک یلاهتمسق رد

 نمرظنب ؛تسا فوخچ هب
 طوطخ منک یعس هک دهآ مهم

 لباق درم نیا رک آ راک
 و مصد ناشن ار نیسصحت

 ار شیبدا شا رفضمتآ

 ملیف نیا رد ۰ منايامنپ
 نیب یعونصم یاهدنویپ
 اهژانوسرپرکیدو فوخچ
 ؛ تشاد دهاوخ دوجو

 تشون سود _ییوصت ؛ رتشرپ
 گره هک دید میغاوخ ار
 دروخرب سگیدکی هب
 تشون رس . درک دنهاوخن

 نامرهقتشون سوهدنسیوت
 یاهیتسارد ار فوخچ. وا

 * دوروگ وونین ین » یفرب
 ۰ ۱۸۹۲ یطحق ماگنهب

 فربانافوت كيردهکيتقوو زانوسرپكيدوخ هک هدنسیون
 . منکیم فرص تسا ملیف

 فوخچ , تعگ ناوتیرگا

 دهاوخت هنیمز تي ام یارب
 ناسفده نینچهه . دون

 وا یفارگویب زا یملیف

 ناشنتسا گر مب كيدزن

 . داد میهاوخ

 رد ار فوخچ زاب

 و «فوخ هلم» رد یکلم
 جینوپ هک «شیئ» رد دعب

 . دید میهاوخ تشون ار

 خیراترد یملیفنیلوا نیا
 نآ رد هک دوبدهاوخ امنیس

 باختنا رد تلع نیمهب
 ار وا لر هک یاهثیپ رثع

 هداملاقوف تقد هنک یزاب

 یوجتسج رد . مينکیم
 تهابش مه هک میتس»ه یسک

 تیصخشزا مهوهتشآدیرهاظ

 هب طوبرم هک یقیمع

 رتک آ راک ۶ ینوردرون »

 رادروخرب تسا هدنسیون
 . دشاب

 دنمچرا دیشمج : همجرت

۶۵ 





+ 

 ۱ ی

 رد شیپ کیدنچ نوتسوه ناج 8
 . دوب دوویلاه

 اب دمآ وتفر هلصاف رد هک یلاحرد
 یشیامن تامدقم ؛ ینادرگ راک و امییاوه

 ودزا شیب لصاح (شنیرفآ باتک ) ملیف
 9 ۳ دام ار تمحژ لاس

 زا تمسقكي ینادرگ راک یک زاتب وا

 نودب یدن اب زمیج ملیف «لایورونیزاک »
 «رتاپوغلک» هسب لیدبت هک ار یرت اک لوش

 تسا هدناسر مامتاب , هدش ایبمک ینایمک

 رد ساکعنا» نتخاس ندنل رد هدنیآ هامو

 و . درک دهاوخ عورشار«یئالط نامشچ

 هب مجار جرخرپ ملیف كي نآ رس تشپ
 . نوعلیان

 هتشذگ تواهام مجنپ رد نوتسوه

 هک قیاس تسرانس نیا دش هلاستصش

 «یدنا یاد یکیاچاب اردوخیاهوی راتس

 ودننام یوگنیمه رثژوم فیصوتو دوخ
 سما نکس و نیگهودنا یخایسک

 ثونکا ؛درکیه هدنز :هدنیآ «تراک وب »

 .مظعاتاریپ نوچ تسا یدنمدرخ طّعف

 بشا# یدوجو تدحرو یگدنزوس

 و مارآ یکفتب اد دوخ یاج «اناوکیا

 . تسا هداد فی رظ

 دیآیم کی "آپ تردنب نوتسوه

 كرتا راکیرمآ تیمب اتهک تسا مينولاسود
 دنن اهدزاسیمن یملیق هکیهاگنع و هدرک
 نایمرد دنلسیا دو دنمتورث ناقهد كي
 راکشب رهعهدشن تشک نمز راتکه نیددچ

 ًةبخن راثآ زا نایاش یرادهگنو ءابور
 رد مهاباسم . دنارذگیم یبدا و یرثع

 نیا مينکیم تاقالم یکوف یناپمک
 رد ار«شنپ رفآ بادک »ملیف شخپ «یناپمک
 هک ایلاتیا زنجج دراد هدهعب ایند مامت

 ودزر البق ارنآ سیت روئالودونید هک

۳ 
 یلوپ لئاسمب عجار وا نوتسوه

 . دنکیم تبحص

 دالدنویلیم ۱ ۸شنییفآ باتک هاب-
 ۴۰ دیاب سک وف ینایمک و هتشادرب جرخ

 . دنک هدافتساب عورشاتدروایبرد نویلیم
 درد هنآ یارنب هلابند كم

 ناتساد اب مایف . هدش هتفرک رظن
 مايفنتخاس لیاوا) دوشیم مامت میعاربا

 (میورب شیپ یسوم ناتساد ات دوب دارق
 هل ابندنتخاساعطقده اب هتشاد تیقفوهرگ او

۶۷ 



 مژاسبارنآ دشابرارقرقا .تسانکممنآ
 توچتسا مزال ملیف هیام رد یلکیرییقت
 هب ار مدوخ یسأمح میانم یتدم یارب
 .مآهدن اسر فقرصم

 ناکیناوردراب نیلوا شیاما , ریخ

 .تسین رظن دروم یگید
 یعقاوتانعهب ییهذم ملیف كد نیا

 :تسا یئالطدنفسوگ هصق نعشیپ تسیف نآ

 یرعشنیا .تسا «دایلبا» زا یلصف هدچ

 , نایادخ هب طوبرم لاح نیع رد تا

 رد یهایتشآ نرچ مه .خیراتو هتاسفآ

 یارج اه طقف ملیف هکنوچ تسا یراذگمات

 تسا شیادیپ باتک زا هحفص یس

 .تسا ملیف كي رد ملیف

 ارینیل وزاپرث ا«یتملیجن» 9
 ؟دیآهدید

 مشوخنآ زارایسب , هلب .نوتسوه
 ولاتست ورپ ,كيل وتاک یاهاسیلک مامت دمآ

 دن اهدرک لوبقینمضروطب هژورما ینآریع
 ,نایادخ هصفزا یطولخمسدقم باتک هک
 رظن هطقننیا ذا و تسا خیرات و هناسفا

 هناگب . یرشب هنیجنگ رد سدقم باتک

 ام

 .تسا

2۸ 

 نیل وا «یاهثداحناتسادنیل وآ نیا

 هرولدیسیلپباتک نیلوا ,هن اقشاءناتساد

 نامیاناتساد نیلوا نینچ م» و زیگنا

 هناسفاا رنآ همک لیصا یانعم هب ام .تسا
 .میاهدن اوخ

 داقتعاهب اهزیچنیا امش دنبوکیم 8
 1 دیرادن

 كرشم كي نم هلب - نوتسوه

 .متسه

 ؟دیعدب حیضوت تسآ نکس

 یناسک هرمز زا رتشیب -نوتسوه

 نهذ طسوت قلطم كرد هدندقتع» هک متسه

 كي تفگ دوشب یگا.تسین رودقم ناسنا

 «مفوسلیف كلرشم»
 باتک نته زا ناتمایف رد اب

 ؟دیوشیع رود سدقم

 تسی رانسیل و-یملعرولع, ه,نوتس وله
 «کارف یفوتسی رک مانب یاهدنسیون ملیف

 شرسمهومیهآربانایم هناششاع یاهنحص

 ارجاسم دداو ذوب باستک رد هک ازاس
 یسامح یاهزاهآ زا ارنآ و . درک
 ؛دنتسه هرود نا رصاعمالومعم هک ینانوب

 یخیرات یاهرهچ میهاربا .تقرگ ماهلا

 ددیثاربع یخیرات تیصخش نل وا , تسا

 تدمتهدودواردشیپلاس ۱۷۰۰ دودح
 . ترک

 تسا رصاعمیسیلگن ادب اهوکتنک 9

 ..ای

 -. توتسوه
 ۰ 1۳1۳8 وصف ظصع11وط د
 نزق یابیذ رایسب یمیدق یسیلکنا.تشا

 انامزب « ه

 . مهدفه

 دش ثعاب هک دوب عارف یویرانس

 هب لوا .مریگب ملیف نتخاس هب میمصت
 دیننیم كلک امش» متفک ییتنروئال
 قیرط هب یبهذم یمایف دیهاوخیم دینز

 نمبیتقوو « دیزاسب لیمود
 یویرانس دهاوخیم عقاو رد هک تفگ
 او. دادرارق اهن اعهدنک ملیف. او یارف

 ور یک لو





 باتک ملیف تفگ ناوتیم . مدرک اضما
 تسافلتخهمایف شش زا ترابع ششزفآ
 و مدآ , شیرفآ یارچام رابکیهپ هک

 جرب و « حون ,لیباق و لیباه , اوح
 .دیوگیمزاب ار میهاربا ثاتساد و لباب

 ماجنایکینکتعادبانیدنچ امش 8
 ۰۰ دیاهداد

 تشهغاب سناکس یارب . نوتسوه
 نیز ثكي ضرعم رد ار ماخ ملیف لوا
 هرقرقددارنآ هراب ود دمبمیدادرا رق درز
 هجیتن ميتفرگ ار اههنحصو ميتشاذگ م ایف
 نیا سات سرد یئالط یدون هک دش ندا

 ,هانگ زا دعب تقون ] .دمآ دوجوب سناکس

 . دب ابیم یرترب دیفسو هایس تلاح
 یساکعنا » امش هدنیآیابلیف 8

 جرخ رپ ملیف كيو « یئالط نامشچ رد
 ؛تسا سیتن روال ودیا رب

 «...ساکمنامتساوخیم - نوتسوه
 زا ویرانس منک عورشربماتپس هام رد اد
 نوصووص 2۲و ننتلمعو امر یود
 دوب رارق شناکشیپ رثه و هدش سایتقا

 هنشابتفیکیرمگتنومو دولیت تبازیلا
 مهاوخعورشارول رتاو ملیف هدنیآ راهبرد
 لد رد اوت رب دراچیر تک رش ی. قیک"

 .نوتکنیل و لررد لوتوا رتیپو نوئاپان
 رگ ایل وتشادده اوخن دوجو هن ان زلوا لب

 شمودق دش اب هتشاد یل وقعملرده | وخب « زیل»
 .دوبدعاوخ یمار 5

 یاهدنسیون طسوت «..ساکعنا» یویرانس

 هدش هتشون تسا نم شتسرپ دروم هک
 نمیاچ _ نوووجوصح 0

 زا نم هک تسا لاس هدزناپ . یسیئروه

 یثامهنامر . متسه وا یاههدننک نیسحت
 .دنک یه مروحسم هک دسیوتیه

 یگید «اهتوافتیب» زادعب اش

 لرتزا دعب .دیاهتخاسن اکیرمآ رد یملیف
 هب تبس یساسحا هچ اکیرمآ تیمبات
 ؟دیرادهدحتم تالایا

 رد تیعیات كرت مالعا - نوتسوه
۷. 

 یلو تسا لکشم لوسنک لباقم

 فسأاتم ماهدش یدنلریا هکنیا ذا نم
 دنل یا هب هک دوب یلاس هدزناپ .متسین

 .مدن امیهرتشیب یکدنآ هعقدرهو متفدیم
 ًةناخ رد دنلریا رد اد مدوخ مک مکدعج

 مدوخ مه زوذه نم.مدرک یم سح مدوخ
 مهاوخ سح هدحتم تالایاب كيدزن ار
 ار مایدادجا نمزرس هشیمه و درک

 هک یئاکیرمآ یلو تشاد مهاوخ تسود
 یگید ماهتشاد تسود و متخانشیم نم

 .درادن دوجو

 ونیزاک » رد امش یصخش موس
 ؟ هدوب هچ «لایور

 ملیفنیا -یخوش مهس - نوتسوه
 تمسق .تسا یئامئیس هفیطل نیرتک دزب

 ملیف رکید مداهچ هس) نم هب طوبرم
 زا یناوج و0 100 وا طسوت
 و شیرپ ترباد - ناتسلگنا نویزیولت
 ترابع(دوشیمینادرگ راک جاملات دراچیر
 اهنتندرد دوبان و هسنارقب یقاچاق رفسزا
 هتشادتسودلاحب اتدن اب نمیجسهک تساین ژ

 ونیزاک» ملیف ننط هک میوکب تسا مژال
 كي دن ابنمیجنیا هک تسنیا رد «لایود
 تمدخ هقباس اب یسوساتج دض رومآم

 هتسشن زاب تسا لاستسیب هک تساناشخرد
 یشذرانانچ این اتیربیفخمنامزاسو هدش
 مانناونعباروا مانهکتسا لئاق وا یارب
 قاعتنامزاس دارفا نیرتقیال هج ینوئاث
 ۰ دهدیم

 لکشم الثسم هک دوب بیتیت نیدبو
 نودب یدناب نمیج ملیف كي نتخاس
 هک ره یسلو دندرک لح اد یرناک نوش

 ..دهدیمماجنا ملیف نیاردتساوخ هچره
 ناسزاس سیئر ۰16: درامش

 .دینک یم کژاب ملیف رد ار یفخم

 ..یخوش كي - نوتسوه
 .شنیرفآ باتک رد ار حونلد و 8
 یرگید هلئسم نسیا - نوتس وه

 تان اویح ابهک دوبمزال یاهشیپ رثع .تسا



 اهنت هن هک یسک « دشاب هتشاد یطابترا

 اهن آساسحا هکلب درادب تسود ار اهنآ

 - میدرک وجتسج یلیخ ,دنک كرد ار

 نه اد لد نیا داتفارکفپ سیتنروئالد
 عن اقهرخالاب یلو دوبن ناسآ ,مذک یژاب

 , مدش

 رایسب تقادص لر نیا ندرک یزاب

 متسح روطنیمه نم نوچ و دیبلطیم
 :. هک تنش (::۰ دز رم :دنعبل]

 دارق ادیابنادرک راک نوتسوهیل و9
 اب دنمرشه ؛ هشیپرنه نوتسوه هک دنک

 دود یرت دادعتسا

 هتشذگر بتک | رد هبحاصم نيآ) ۲ِ]

 ( .تسا هتفرگ ماجنا

۷ 



 ملیفرد . دنادرگیمرب تیعقاوب
 وا « تسیوت رویل ؟ » , دوخرگید
 رابگ زم یمایئد ریثأت هک دشقفوم
 . دشخب مسجت لاک دوک یور هب ار

 شیوخ نیرخآ شا رد نيل
 هدیشوک یبوخ هب «وگ اویژرتک د»

 درخ ثكدوک كيديدزا ار کگ رمأت

 ساسحا دوخ هک هنوگنامح - لاس

 ان درد هچو .. دنک هیجوت-هدرک

 یروی» .هیجوتنیاتساروآ رجزو
 نیفدت رظان كچوک یءوگاویژ

 هک یلاحرد , تسا شیوخردام

 مغو یراز هب توافتیب ی هفایقاب
 بنا فیجوا ایآ .درگشیمنابفارطا
 یتقو ؟تسبریذپادرجز کرم هک
 زا و ددرگیمرب دوخ قاتا هب
 یور هک یئاهلک هب كيرات هرجنپ

۳ 

۷۳۳ 

 كيمشچ یهچی رد زادک سم
 ؟توافتیبای؛تساكلاندرد ..هلدوک
 ؟ دراد یتروص دچ ؟ كحضمای و

 ؛ یواکناور نوچمه نیلدیوید
 ؛دواکیم ارشرا۶آ یاهمدآ نورد

 ءنیحتهناک دوک ملاوعلب اقمردیل و

 راثآ ناکدوک ؟ دنکهچ , دنامیم

 هچآ ومدگ رم یهلثسم اپيلغا « وا

 نادرگس ,نایمنیاردو دنوشیم
 رد یئهدشه؟ لثم . ناتسروگ رد
 هب توافتیب , هناکیب ناکم كي

 . دنوریم ورق یئایود ی اند

 «گ رزبتاراظتنا»رد ۰ رابنیلوا

 یاپ هکداد ناشن ار یک دوک نیل
 و دراذگیم ین املظ ین اتسروگ هب
 ایورهب یتقو انعغهد .یشدرگیط
 ار وا یدرماد دروخرب ۰ دسریم

۲ 

 سست توس

 هب و دنوشیم یپررپ شردام سیق
 رمیازعرد هکین اتخردیاهگ رب
 مشچ .دننیدیم نیمزرب نازرلوا
 و ءودناو مغذا یئهلاه , هتخود
 هدنکفا هیاس ًاجهمهرب یئاهنت

 دوخ یهرهچ یور هب یتح ؛تسا
۳ 

 هایسسناکسنیا دی راذگب ۰

 دات یاوم وگو دستت
 .مینک رورمالظحل هب هظحل و رکید

 یردون زبورپ
 ناعسروگیجراغهتحم ب]

 هک نمیأشم تثیه - تاشگنال
 تک رحینولخ ناکم فرطب دنراد
 دنارگ كب رد ناتسهوک . دننک ی

 . دوشیم هدید

 ؛یروی»-تاشزولک مویدم -۲

۴ 



 درود + لاستشه دودحیک رس

 هب ( ۲۳اتملع ) كارث تک یحاپ
 نیعیاشع . دخرچیم تسار تمس

 .دنهدیمهمادادوختک رحب نانچمه

 دیپس یلگ هتسد دوخآب « یروی ؛

 . دراد هارمع

 یئاههدآ - تاشمویدم -۳

 .دننک یلمح ارتوبأت دن رادهک

 تذدیه تاش مویدم ۴

 تکر ح تسار یوسب نیعیاشم
 لمحتوب ات هک یلاحرد , دننک یع

 فرطب اهنآ اب نیبدود - دوشيم
 یروط دنک یم (۳2) نپ تسار
 .دوشیمرداک دراو مه«یروی» هک

 قایق اب «یروی» تاشزولک -۵

 هب دوخ تک رحب یمارآهب .نیمغ

 تشپ هبنب رود .دهدیع هماداولج

۵ 
۳۳ 

 ؛ دنکیء كارت توبات لخاد هب

 هتفخ نآ نورد هک ابیز ین زدسجو
 رد نیمیاشم یاههاپ . دوشیم هدید

 : ربق یکیدزن هب تکرح لاح
 . دروخیم مشچ هب

 « یروی » - تاشزولک -9

 رو دیسک نت یی
 رد ؛ دوشیم هدید تسار تمس

 لمملاسکع « یروی » هکیلاح
 هاگن وا هب دره , دهدیم ناشن

0 
 - تاشزولک مویدم - ۰

 «ردن اسکل ۲»:«اذ » ,نیمیاشتثیه

 دنوشیم هدید اهنآوزج «اینوتهو

 مشچ رداک زا جراخ هب یگمعو
 ار ناشی اهتسد نانآ , دن اهعخود

۷۲ 

 . دنک يه كارت یورس

 - تاشزولک - ترسنیا ب۶

 دوجوربق هک تسار تمسب نیبدود
 هک یلاحرد , دنکیم كارت دراد

 لاحرد پچ یوسب نیمیاشم یااپ
 ه تا حک یه

 «یروی*-تاشزولک مویدم -۷
 دداشفیم شوغآ رد ار الت
 تسار فرطزا «ان[» هکنانچمه

 یوژابیما رآ هب :دیآ یموا ی وس

 تیادعپچ فرطبو هتفرگ اد یو

 كا رتپچ یوسهبنب رود . دنک ی م
 , تسار هب كارت دعب ء دنکیم

 مویدم هب «یروی» هک هن وگنامه

 زا جراخ هب و دسزیم تاشزولک

 . درگنیم رداک

 نب دود -تاشژولک مورد -۸
1 

 الاب ناشرس فرطب اعد تمالعهب

 زا جراخ هب هکیلاح رد دنروآیم
 هنگ شب دست ةدام«,نمض نیارد .دن رگشی رداک

 .دنوشی
 هب,«کروی» - تاشزولک- |

 یاهف رحریث ات تحت و ؛درگنیمالاب
 زا شیادص هک هتفرگ رارق شیشک
 . دوشیم هدینش رداک جراخ

 ؛ شیشک یادص

 قئالع زا رپ هک وا یگدنز

 هدیشاپ مهزا هدوهی+ ؛دوب یویند
 ,.دش

 نفیشک -تاشذولک - ۲

 نیمیاشم.درادتسد رد سدقمباتک

 .دن وشیم هدید تسار فرطرد

 : شیشک
 تشگ دیدپان وا كرزب حودو

۸ 
۷۳ 



 . دیئارگیهایسهب شکاخو
 :«یروی» تاشزولک -۳

 هکیل احرد:دنکف ایم ال ابهب یعاکن

 شوگ شیش" یاهفرح هب تقدهب
 .هدادارف

 : شیشک یادص
 شوماخ,هتسک#ش مهرد یتشک

 نز هسج -تاشزولک- ۴
 .توب ات رد

 : شیشک یادص

 تاتسروک هب وا ا هدرم ۰

 .دثش هداد لیوحت

 «یروی» تاشزولک -۵

 .الابهبدعب .تسوررپ ور هب شهاگن
 : شیشک یادص

 ادخ هاگ رد هب همه دیئایپ
 ..هک میهاوخب وازاو مینک هثانتسا

۹ 

 - تاشزولک مویدم - ۰
 شوپرس فا.رطا یاهخیمرفن دنچ

 اهن آهبمدرم .دنبوکیم اد توبات
 ,دن اهتخود مشچ

 «یروی»_پآ زولک مویدم -۲ !
 نی اپهب ,دهدیم ناشن لمعل !سکع

 یسم هریخ ناهگ ان دمب هورگتیه

 هاووش

 نیعیاشم تاش مویدم-۲

 بظاومو , دشاهدش عمج مهرود

 . دناتوب ات

 «یروی» - تاشژولک -۳
 یدرم هکن ًانچمه : .تسا بقأرم

 ,دوشیه هدید تساز فراطرد

 - تاشزولک مویدم - ۴

 رارق نیمز یدوگ لخادرد توبأت
 متن

۱۱ 

۷۴ 

 «نامسآ - تاغمویدم -۶
 «یروی» یس تشیزا هکنانچمه

 یولج رد ناتخرد . دوشیم هدید

 . رداک

 : شیشک یادص
 ًاطع یرتشیب رمءام یقب اب

 .دیاهرف

 «یروی» - پآ زولک مویدم -۷

 هبشوپ رس نداهن و تک رحرثارب
 یسم ربیغت شاهفایق .توبات یور

 هی اب

 شزپس -تاشزولک بت ۸

 رارق , توبات لخاد دسج یور

 . دریگیم
 «یروی» - پآ زولک مویدم ٩-

 دعب ؛ دنکیم هاگن نیئاپ تمس هب

 .وربود سیسو پچ فرطاهب

۱۰ 

 ات تست نر

 «یروی* ده تاشزولک ۲۵

 مشچ نیئاپ هبو دهدیم هفایق رییغت
 . دژودیم

 -تاشزولک مویدم - ۶
 ی دلاخ توبأات یور هب نادرم

 .دنشاپ

 «یروی»پآز ولک مویدم -۷
 رد.تسا لیامتم نئاپهب شهاکن

 هقلح شیاهمشچ رد كشا هکیلاح
 . هدز

 تتوب ات-یلخا د هنحص #4

 ,«یروی» ردام -تاشزولک مویدم

 .«یروی» دیدزا «تویاترد
 «یروی» -پآ زولک مویدم - ٩

 وربورهبدمب «هتخود مشچ نی اپهب
 بقع هب كارت نی رود .دوشیم لیام
 هکیل احرددنکیمالاپ فرطبسپسو

۱۳ 



 .تسا هدنام هریخ «یروب»

 بنامسآیجراخ هنحص_۳۰

 شزو یثارب هک اهربا -تادتگنال

 .دنوشیم هدیشاپ مهزا داب

 «یروی» - پآزولک مویدم -۳ )

 هب دمچ . دیًایم برطضم ظنپ
 یم تلاح ربیغت یادص ندینش

 « دهد

 ؛ اثآ یادص

 ۱ یروب
 «گروی»- تاشمویدم ۳ ها

 نیمیاشه.دتفایم هادتسار فرطب

 , دن اهداتسیا

 « یروی۶-تاشموبدم - ۳

 . دهنیم ربق یورهبار لگهتسد

 تمسب كارت تک نح اب نو دود

 ناشن ار نیمیاشم تثیه تسار

 < ردناسکل آ »اهن آ وزجهک دهدیم

۱۳ 

 هتشگ رب ,شیشک و «اینوئ» , ها

 داب .دننکیم تک رح هنیمژ ردو

 نمزب ارناتخرد یاعگ رب و دزویم

 ۰ دی ریه

 قاتا - یلخادهنحص - ۶
 «انآ» تاشزولک مویدم - باوخ

 شیشک و هداتسیا شیشک راثک رد
 دداک زا هدرک تک رح هلصافالب

 دوریمپچ فرطب و دوشیم حراخ
 یولهپوهدمآ«اتآ هلاحتامه ردو

 - دنیشایم تعتهبا « یروی »

 :پچتمسرد,تخت نیئاپ «اینوت»

 مسشچ اهنآ هب هک دوشیم هدید
 .هتخود

 :شیشک

 نماب ورماشنوترهوشو امش
 . وکیمورگ مناخ ,دروخنیهاوخ

۱۴ 

 :ءانآ
 هنکممالاحردپ ۰ مرکشتم

 ..مرسپ :یشکب زارد
 - تاشزواک مویدم - ۵

 . دزادن ایم یهاگنولجهب «اینوت»

 ءاثآ

 ؟ یروب .

 < انآ » - تاشزولک - ۶

 الابیک دئا ار «یروب» یورفاحل

 نپ تک رح اب نیبرودو دشکیم
 وا ۲۶ دوفیم لیامتم الایب یمک
 ؛درگنیمرد اک جراخب و دزیخیمرب
 . پچ تمسپ

 هانآ

 یلیخ ناتسود تردامو نم

 ۰ ینودیم « میدوپ یمیمص یلیخ
 یتسیاب اهالاحتهج نیمه

۱۵ 

 . میک یرادهکن وتزا یباسح
 ؛ یروی
 ؛ مرکشتم

 ب تاشزولک مویدم ۷

 «ردن اسکل آ » اتدنکیمنپالابب نیبدود
 « اکیالالاب» شتسدرد هکیلاحرد

 .دوشیم دداک دراو تسا

 :یروی یادص

 .دوبمردام لامنیآ

 ؛ ردناسکلآ
 . هئوت لام الاح

 «ان [»-تاشژولک مویدم - ۳۸

 تسا « یروی» باوختخت رانک
 یوسزا «ردناسکل آ» عقومنیمهو

 اکیالالاب ودیایم اهنآ فرطب پچ
 یمکانآ ابوا .دهدیم«یروی»هب ار
 یمک «ردناسکل آهو دنکیم یزاب

۱۹ 
۷۵ 



 شرس«یرویهودوشیم رود تخت زا
 .دددیم ناکت ار

 : انآ

 تساوودیاترد ام«گدوی:هرآ

 , هتشاذگ

 هک روب

 .هد رک تیصو

 هردناسکلآ

 اصا تیصوهک ینودیم حیعوت
 ؟ ال وچرسپ «هچینعی

 : یدوب

 .لوپ

 : انآ

 همه_هئیا طقف , یروب ؛ هن

 اب ینوتیم_هتشاد تردپ هک یلوپ

 ؛ینزب نوا

 .هردن اسکلآ: -پآ زولک-۹

۱۷ 

 هردناسکل | یادص

 لوط یلیخ . هدروخ هی

 تداع یزیچ هب مدآ هک هشکیم

 ؟هتسرد « هنک

 - پآزولک مویدم ۳۲
 پچکوسرد «انآ» هباسس؟یروب#

 هجوتما کروبی هاگنهک دوشیمهدید

 .تسفآ

 ؛ گدوب

 . هن زب نوا اب تسن وتیم مرداه

 :انآ
 هدوب نمره هی تردام « هتسرد

 زاس نیا ذا تسنوتیم وا .یروی

 هیبش یئادس یلومعم و شلچوک
 تردام .هرایبرد راتیگ ود یادص

 .دوب هحیرق شوخ
 ,« ردن اسکل ]1 »-تاشزولک-۴۳

۱۹ 
۷۶ 

 زا

 مدرم ماعمت مدرکیه کف

 ,نن زیاکیالالاب ننوتپ یحاون نیا
 و« انا » _تاشزوک ۰

 جراخب یلهظحل زا دعب هک «یروب»

 فرطب ینعب « دن رگنیم رداک زا

 رب « انآ» یوسب «یروی» . پچ
 جراخب مه وا دعب یمک-ددرگیم
 .درگنیم رداک زا

 : کدوی
 ؟هن ,نینکیمن یگدنز اجنیا امش

 :ء اثا
 یگدن زوکسموتام یروب ,هن

 هلصاف اجنیا اب یلیخ - مينکيم
 تشوخ وکسم زا وت یلو,هراد
 ؟تسین روطنیاتنموا دهاوخ

 ,« اینوت :-.پآ زولک مویدمس۴۱
 .دهدیه شوت

۱۸ 
 رب ی بت سا

 ۰ رد اسکلآ

 هشاب هحیرق اب یروپ مدیاش
 «ردن اسکل [:-تاشمویدم-۴

 هکیلا>ردپچیوس رد ءایئوت» و
 :ةرطرد «یروی» و «انآ» هچوتم

 هتساخرب «ردن اسکل آ ه:دنتسهتسار

 پچ تمسب و د رادیمرب ار ژاسو

 .دتفایمهآر شل ابندب « ان | »-دوریم

 تخت فرطبنین «اینوت»هکن انچمه
 ,هتسشن هتساخ رب «یروی »هک باوخ

 .دنکیه تک رح

 : ردناسکلآ

 : یریگب دای یراد تسود

 : هک دوب

 .منزپ منوتیمن
 : انآ

 بش یروپ هب « اینوت ,بخ

۲+ 



 - وگب نیخپ
 «اینوت»-_تاشزوک مویدم-۴ ۵

 اد وا و دوریم « یروید فرطب

 نینجالب اقتم مهیروی«دسوبیم

 .دنکیم
 : از [ یادص

 ۰ هت ردارب وآ ال اح

 «أبن وت»-تاش مویدم ۶

 هلصاق «یروی» باوخ تعت زا

 و دوریه پچ فرطب و دریگیم
 ميمصت«انآ دو« ردناسکل» ها رمه

 .دنییگیم نتفر هب

 :انآ
 ۰ ریخپ بش ؛ یروی

 : ردن اسکلآ

 . نلوجسپ ۰ ریخب بش
 ت پآ زولک مویدم - ۷

 دعب . درگنیم لب اقمب «یروی»

۳۱ 

 . اکیالالاب - پآ ذزولک - ۲

 «یروی» - پآز ولک - ۳
 ۰ درگنیم اکیالال اب هب وردآک جراخب

 «یروی» - تاشمویده . ۴

 هطوحمب دوختختیورزا یهاگن

 . دنکفايم ات
 2 نیت آفت ها ست

 « یبق - تاشمویدم - ناتسروگ

 یاهلگ داب دنت شزو هکیلاح رد
 . دنک ارییم مهزآ ار ربقیور

 برجنپ-یچراخهنحص - ۶

 گورب نیبدود - پآزولک مویدم
 هکن انچمه دنکیم كارت «یروی»

 شزو هب تقداب هرجنپ كيدزن وا
 ناکت ار ناتخرد یاههخاش هک داب

 , تسا هتخود مشچ ؛ دهدیم

۳۳ 

 ار شیور فاحل و دشکیم زارد
 جراخب و دروآیم الاب یکدنا
 كيزاتبجتفرط . هتکتتهاگن یک
 ید تن

 : یدوب
 « ریو بش

 ؛ هرجنپ  تاشزوک - ۸
 هطوحم زا هک تخردزآ یثهخاشاب

 هشیشب داب شزو تلعب نورب
 . دهدیم ادصو دروخیم

 - پآ و مویدم - ۹
 ؛ درگنیم پچ یوس «یروس»
 ۰ وربور هبدمی

 - تاشزولک مودم - ۰

 .هدشهتشآذگ هک یئاجرد , اکیالالاب

 - پآذولک مویدم ۱
 ,هتخودمشچ رد زا جراخ «یروب»

 . کیالالاب هبو پچ یوسپ

۳۳ 



 رد

 اصنیس « یی ریش» ٌهچخب رات

۴ 

 ب

 یع رب هسنارفپ زاب
 ميمهثداح كي زاو میدرک
 شقن امنیس خیرات رد هک

 دایتشاد یتیمها اب ًاتبست
 شتآ هثداح نیا . مينکیم

 «تقفشرا زاب» هرزبیزوس

 ننچ تحت . دوب سیداه
 نشود زا یاهراپ « یمان
 رد «سیراپیفارشانآرکف
 یاهنالاسهاگشی اهن ۵
 1 رو فک فندک بیام
 نآ شورف هجو هک یراثآ

 . دیسریم هیربخ فرصمچ
 شورف و شیامن ضرعمج
 رازاب » .دشیم هتشاذگ

 یاهولب ات صتخم « تقفش

 دوب تامز نادافنا یقافت
 فارشا ۰۱۸۹۷ رد اما
 هشیدنا نیاب « یکفنشور
 هاگتسدزا رابنیاهک دند اتفآ
 ازاازوآ یا فار کت افت
 فرظک دننک هدافتسا ریمول

 . نآعارتخا زا لاسود
 و بوذجم ار اپورا همه
 . دوب هدرک دوخ نوتفم
 نلاس۱۸۹۷ هم هام ۴ رد

۷۸ 

 هیئالراب -ربیپ

 سنا ژناب ایخردهک یشیامن

 نیمزهمطق كي رد نوژوگ

 هتخاسبوچ اب و هدش اپرب
 یدایز تیعمج دوب هدش

 . دوبهداد اج دوخ رد ار
 و دوآ ناقفخ و مرگاوح

 یارب زونع . دوب رابغرپ
 زا روتک ز وری یئانشور
 و دشی-من هدافتسا قرب

 یعرتا ذاگ اب هک یئاهیمال
 هدافتسا "دروم دنتخوس

 قاتارد . دنتش؟ یم عقاو

 « ستا» زاک , شیامث
 هاگتسدهدوب هتشک مک انعم

 یچیاداپآو درکیمن راک
 یکیدات رد هسکتآ یارب
 دوتک ژورپ بیع هجوتم
 درک نشور یتیریک دوشب
 دوجوهزا؟ تب ربک نیمه هک
 رجفنمولعتشم ناهگ ات ار
 قاستا زا یتئآ . تخان

 یبوچ نلاسهب شیامن
 دنچ فرظ و درک تیارس
 بیرغیبوشآ وهمهم» هقیقد
 هک هئداح نیا . تفرگ رد

 یریذپ ان نآ ریچ تآراسخ

 نافل اخمناهذآ هدروآدراو

 و درک كيرحت اد امئیس

 هک داد اهنآ تسدب ینادیم

 و فارک وتامنیس هیلع
 دنهدب نخسداد نآ تارضم

 ادصع دوخاپ ار مدرم و
 رازا یتدم یارب .دننک

 داسک یلکب فارگ وا منیس
 نایمنیارد هکنآ اب . دش
 اپ رب هجوتم یلصا هانگ

 « تقفشرازاب » ناگ دننک

 ًامامتارشیامن لحمهک دوب
 انتی جک اچ تو دا
 هجوت عوضوم نیاب یسک

 فارگ وت امنیسهمه و درک
 گان رطخ رایسب یهاگتسد ار

 زجب یسک رگید . دنتخانش

 سی راپ زاهک ی اهین اتسرهش

 ندیدب " دندرک م روبع
 راهچ هسرد فارگ وتامنیس

 اهراولوب رد حوتفه نلاس

 :تفریمن

 فارگ وئامنیس اما
 ینیشن بقعیلک+ب اهریمول

 ین اسک دندوب زونه . درکن
 .اهنآ تیقفوم لابندب هک
 «دندرک یم هیهت یهاگتسد

 فر ملیف یرتم دنچ
 یئاعهنحصای یلحم رلانم

 نایچاشامت هک ناب ابخزا
 یم دنک پلج ار یداع

 . دن درک

 صاخشا نیا نبود
 هاگتسیا تشک یم اج همه

 ءایرد «كنهكي هژر ؛ نرث

 تاقب اسم, اههچج یاهیزاب

 هخرچود اي یناود پسا
 ۰۰ یراوس

 زا دندیشوکیم اهنآ
 نودبدن ریگب ملیف یک دنز

 تنب رکفب نک ره هکننآ
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 فی رظتاساسحا نتخیگنا
 . دتشاب ناسا یلاعو

 «اعد مسارم زا جورخ »
 شدرگ هو « اهزاب هلولک »

 نیادوبیث اعهلیق < هبنشکی

 هب كمک طقف هک , نینچ

 یناهگ ان نارحب زا روبع

 .درک امئیم

 هسنارفرد لاحتیا اب

 نامنیسب وتههکووب گرم
 ؛ تشاد داقتعا فارگوت

 هک یتفگش هاگتسد نیاب

 تالکشمهمهلااحوأ هدیقعب

 «ینیدوهرب ور» شت اگت رد وا
 «سیل همژرژ» صخشنیا .دوب

 .تشادمان

3 

 هلحمدل وتم سیل همژرژ»

 متشه رد نیدابپ موس
 ماگنه ؛ ۱۸۶۱ نیماسد
 «هقاک لار »شی امن نیل وا

 هل اسراهچو یس :اهریمول

 دادجا هک شردپ دوب

 دیلوتكي « تشاد یئاثوپ
 سک و لیاهشفک هدهع هدننک

 نیت دنتفگیم . دوب

 .تسا نویلیم و دنمت ورک

 ,تگنیروش نیرتاکشردام
 نتخد و دنلع یلاعا زا

 راب رد صوعخم زاسهمکچ

 .دوب یتنطلس
 ژرژ یرنه هحیرق

 .درک ذورب دوز :ولوچوا
 یگول» هسردم درگاش

 نامه زا هعدوب «نازگول
 ار شیاه هچرتفد یکچب
 یشاقن یاه حرط زا رپ

 رد هک دنیوگ یم .درک یم

 ثي شاهسردم زیم وشک
 مه یزاب بش همیخ رتأثت
 نس هب یتقو . دوب هتخاس
 تقرسگ میمصت دیسر دشر
 « راژوب > هسردم دراو

 سیداپ ( ابیژ یاهرنه)
 . دناوخب یشاقن و دوش

 زن تل اخم شردپ اما

 هک تخاس روبجم اد وا و

 راکبیگ داوناخ دن اخ راک رد

 .دراد رپب اهنیشامیتس رپ سم
 ؛ نیشام مسیناکم هظحالم

 رد .دروخ وا راکپ اهدعپ
 ًةمان زور یارب لاح نیمه

 یگاهروتگیرک < فیرگ»
 وئژ » راعتسم عاضما اب

 دنچ . دیشکیم « لیمسا
 راک یآرب ار وا لعب هام

 یتداجت یاهدتم یزومآ

 هاگشورف تكيب یسیلگنا

 ,دئتس رفیه ندنل رد رزب

 عیفر یارب ژرژ

 اهبش ؛ ژور یاه یگتسخ
 تف ریم ی اعلاهكيزوم هب
 فورعع ژاب هدبعشود هک
 و «نیلکسام » نامز نآ

 اجن آرد «تناوید دیوید»
 ماجنا ار دوخ تایلمع

 و اهتفارظ . دندادیم

 نانچ , نانآ یاهیتسدرت
۷۹ 



 زا هکدرک نوتفم ار ژرژ

 دومنتساوخرد «تناوید»
 یزابهدیعش هیل وا یاهسرد
 تشک زاب رد .دعهب واب ار

 بارد رد رژ « نطوب

 تشادراهظا شردپ تشهد
 شدقو و راک دهاوخیم هک

 یزابهدیعش هب رصحتم ار
 لیمکت یارب و. دنک
 اب جاودزا زا « یئاوسر
 شاهداوناخ هک یرتخد

 دن دوب هتف رگ رظن ردشی آب
 كرتخداب و درک یراددوخ
 تالیصت دبک یلابتت
 ؛دوب نایاپب ور شاهعموص
 اب جاودژا . دومن رارف
 «نن ژین ژوا »هک رتخد نیا
 یجنم ًانیقی « تشاد مان
 ردپ یمتح ٌةطبار عطق هب
 ًافءاصت نکا هتتیه رسپو

 راکم كي رتحد یتژوآ
 صوشردپ ریتعع و یدنلح

 فداصت نیا . دوبن دوخ

 فرطزآ ژرژششخب بجوم
 .دیدرگ شردپ

 خرسسابل اپ سیلهم
 و یئالط یام هم د و

 باروج و هاتوک راءلش
 یرل ات رد ادتب ا:یمشی ربا

 هنیپاک» رد دعب و نیویو
 ؛لنوهرگ ءهزوم«كيتساتن اف

 عرسه مخت ندرک بیغ هب

 یسم یکنارف جنپ هکس و
 شهالک زا ثعب .تخادیپ

 رتوبک و هدنز شوگ رخ
 .دیشکیم نوربب دیقس

 لاوحا نیمه رد
 ؛دوخ فرح لیمکت یارب

 هب تسناوتیم هک تقورع

۸۰ 

 .تف ریما ینیدوع رب ور» یت اذن

 نرق همین رد هک رتاتت نیا

 دوب هدش سیسأت مهدزون
 هرادا «ینیدوه:رسپ طسوت

 تخم نانچمهو تش
 یرث وداج و یزاب هدبعش
 نیا رد هک یتاشیاهث .دوب

 و لئاسو كسمکب رثاثت

 ۱ هداد یکیتاکم یاهکسورع

 یزتن اف حور نانچ دشیم

 م»

 شزاون ار سیاهم تسرپ
 ددص رد دوخ هک درک یع

 یرت اثتیاههقحنتف رگ اف

 اهشیامن نیاب طوب رع
 اب دعب یکدتآ و ده" نب

 یردچ ةناخراکمهس شورف

 یتاکت ؛شناردارب هب دوخ

 ٌءهویب زا !رینیدوهربور
 درک کرادی رخیندوهسپ
 و ندتادوتم ناونب و
 ات رتالت نیا ؛دنتادرگ

 . دن ام یقاب ۳
 یثیدوه دنن ام سیل هم

 -موهوم نارگ اشامتیارب

 یاهکسورع دوخ تسود

 . دربیمداکب یکیئاکم

 اهنآ مسیناکم دیشوکیم
 یاههنحص .دنک لیمکت ار
 .دیرفآیم هقحزا رپ ؛عیسو
 : « یناوج همشچ » لثم

 رارسا.« ورتسویلگ ک هنیآ»

 ۰ نتمسم نصق ۰ سیقمع

 ...ناهزفات درب رض
 رلع صقتب دارقا اب

 : دوخ لئاسو و یشیامن
 حرط راک رد ًامئاد سیل هم

 عادبآ و هزات یاهروکد

 یکیناکه یابه نیشام

 یایعویراتنس و دیدج

 یدوزبتلعنیمهب . دوبوت
 نیرتگرزب فیدد رد
 یا-هرتاثت تانادرگ راک
 .دمآ ردهسنارف یزابهدبعش

 سیل همیئوجهزات شطع
 -امنیسب اجب اروا هرخالاب

 و دیشک اهریمو) فارگوت
 هلیسو نیرتبسانم ارثآ
 و اههقحو اهشیامث یارب

 دوخ یرتامت یاهیتسدرت

 4 یتقوامآ .داد صیخشت

 (اهریمول ردپ) ریمول تاوتنآ
 فارگ وت امنیس شورف زا
 سیلهم:دومنیراددوخ واب
 هک تفایرد رکفتیمک اب
 یثیش فارس وت اهنیس

 ریمول نا ردآرب یراصحنا

 راک رد:نوموگ نومل .تسین

 نآ زایرگید عونلیمکت
 ینهمدو هئاپلراشو ؛تسا

 یلوژیرناه كمکب مه
 : دنزاسیم ار یهاگتتسد

 رادربخسیل هم,دعب یدنچ
 هاگتسدناتسلگن ارد هک دش

 تخاس ,مایف شیامن یاه

 مانب لپ مایلیو تربار
 شو رفضرر عمب «پوکسویب »
 ًاروق , تساهدش هتشاذگ

 یرادقنابار اهنآ زارکی
 دوخ رتاگتردودیرخ ملیف
 هدادبیت رت امنیسیاهسن اس

 ینعحیبو تساههلیف نیاامآ
 سیلهم تلعنیمهب و دندوب
 مليفأاصخش ۰5 تفرگ میمصت

 كمکب روظنمنی اب .دنک هیهت
 « نتسروک »مانبنیسیناکهكي
 < پوکسویب دوتک ژورپ »
 نیبدود هسب لیدبت ار
 الاح.« درک یراد ربملیف



 ماخملیفهیهت رسرب لاکشا

 دوجو هسنارف ردهک دون
 تفر ندذل هب راچان ,تشادن

 الط كنارف ۲۵۰۰۰ و
 دالد رازعهد اب ربارب )
 رک ذلا قیاس «لپهزا (ینوتک
 هن ادندیب نمتسیا ماخمایف

 كي هلیسوب اراونآ ودیرخ
 .درک رادهن ادند نیسیئاکم

 لثاسو بیترت نیابیتقو
 سیلهم « .دش لماک شداک
 مانب ار دوخهیهت یناپمک
 دومن سیسات «ملیقراتساال»

 . درک ژاغآ اردوخراک و

 , ۱۸۹۶ همای لیروآ رد

 اردوخ مليفنیل وا سیلهم

 دوجوب «قروسلجم»ماذپ
 وزج م» شدوخ هک دروآ
 ملیفنیا .دوبنآ نانکیزاب

 هدش یشاقن هدرب كيولج
 هثراپ رد راویدب هتخي وآ

 یالیو یرتمرازهتشع
 زادعب .دشهتشاد رب سیل هه

 ترابعشرگ.دک اهمایفنآ
 اعفلعنایغاب» ءژا دندوب

 بآكي 1 ,«دن | زوسیم ار

 نت دو رو»۰ «تعضمهدنهد

 هناخراک زاجورخ»,«نسن و

 حوضوب...«ربی واک زاسرطع
 نیا اب سیل همهک تسا مولعم

 لامک وات هیپک هب ,اهملیق
 رد هک ریمول یاههلیق

 دوبهدید هفاک نارگ 1

 ًابیرقت « دوب هتخادرپ
 نیا رد هکیراثآ مامت
 كولوتاک رد لوا هلاسکی

 هدش هدرب مانوا یاهمایف

 یعلاصامادکچیم (انداتشع)
 .دن رادن

 «...كبسب»سایتقانیا امآ

 لوط یزارد تدسم اه

 تلعی تسضنا . .دیشکنت

 تشاد یقالخ عبط سیلهم

 يا نشاخحیاب رگ و
 زا دوژیلیخ مدرم دیمهف
 هک ینرست تدید هثیمه

 ی اقفر دوریم هاگتسیاهب
 , دننکیم یژاسب قرو هک

 یشاپبآ عقوم هک یئاهن ابغاب و
 ,دننکیمسیخا ر ناشدوخ

 -امنیسو دسنوشیم هتسخ

 ماوددهاوخب را فارگوت
 ,دنک لیمحت اردوخو دبای

 یمقاو شیامن كي هیاب
 . دوشب

 ۰ ۱۸۹۶ نایاپ رد

 وعرا رطخا هئداح كسب

 نیح "رد ۱۷ ۳سا دوخان

 تابایخ رد ی رادریملیق

 داعفا قافعا نییلم عارب
 ًةقحنیل وا فشکت اروا هک

 زاو دشربهار یئامنیس
 و ینغ لیخت دعیب اجنآ
 ءتخادتا کی اروا عیسو

 فیرعت هنوگنیا شدوخ
 ۰ دنکیم

 رکفدین ادب دیهاوخیم»
 همح نیل وا زا هدافتسا

 نم ی يقومقج یلامتس
 بارخ اررکف نیا ؟ دآ

 ءاقلا نمب نییرود ندش

 هاو
 یرادربملیف لوغشم ارپا

 .داتفا راک زا نیب رود :مدوب
 ملیفات دیشک لوط هقیقدككي
 نایرج نیب رودرد هرابود

 هقیقدکب نیارد ۰ درک ادیپ
 ٌةیلقن لئاسو و اهمدآ

 نادیمردهک زورکب

 یاچ و هدش ضوع نادیم
 هداد نارگیدب اد دوخ

 . دندوب
 ناشنارملیفنیا یتقو

 مدش هجوتمنم : میدادیم
 بارخ و مطق ًهطقن ردهک

 ناهگان ۰ نیبرود ندش

 تای و دندش نز اهدیم

 (یمیدقسوبوتا) سویینما
 شن هکسلاک كيب لیدبت
 «..دششک

 هقح» بیترت نیاسب
 فشک «ینیشن اج» ای«فقوت

 هب هک یتازجعم هچودش

 «.دمآ دوجوب نآ ًهلیسو

 هب لیدبت الردنیس یودک
 هدرم؛ دشيم یگالطهکسلاک

 مدآ و تشگیم هدنز
 یاپو تسد , وضعل اصقان
 درکی» ادزپ اددوخهدی رب
 ۱ تشپ رگ یمو

 دنادهمادا

۸ 
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 اهیاهفرح
 ناطیش مشچ

 مین و تشه

 اهیاهفرح

 روخرب یارجام «اهیاهفرح»

 تیأاع> ,یصخش بت كاي وتسا ف] ومكي

 و انرتسو لوغ و تسا «نک ورب» هلباقم

 «زکور-ی» . نآ ریذپانلاوز یاهتنس
 یک امب راد افوشدوخ یاهرایمهب هیاب اب
 دشاب «زک ورب» دیابای.اهتنس نیاهب ایو

 هزک وربد و .. نرتسو زاسملیف كي ایو
 هزکورب» نانچمه هک هداد حیجرت

 . دن امج یقأب

 درم دنچ یراکم»ع نوچیاهژوس اب

 « تیرومأم كي ماجنا یارب هبرجترپ
 رد هک داد ارنیا یناش «اهیآ هف رح»

 هک .دریگزارق داحتا یاههسامح رمز
 یاهدرف ,كرتشع لآ هدیا كب اهنآ دد

 م هتساو رگیدکیب اد یئازجم

 قوف ؛دیدپكي تروصب اراهنآ

 هسامحهن اتسآ هد ارناشهزرایمو دروآیم

 انارسپ» , «روالدتفه» هسامح . دناسریم

 .«ومالآ» رتمیسولشاكيردو «ردلایتک
 هچوتم ملیف تاظحل نلوا نامهزا یلو

 نیا دداد ششوک «زک ورب» هک میوشيم
 امب درف تشمکی تروصپ ار اهیاهفرح
 رد دارفا نیاذا مادک ره . دنک یفرعم
 قرغ + دوخ «ٌُهفرح» رد , دوخ یایئد

 یکید هک دناهدش قرغ ردقنآ . دناهدش
 نامیارب اهن آ یارب یک رتشهیایند روصت

 تمیقب «زک ورب» . تسین ریذپ ناعما
 شا « یدرف نویسازیرتک اراک رد طارفا
 مورحمسأمح کای دحو ندیسرزا ار دوخ

 . تساهتخاس

 «زک ورب ه«ازجم یاهدرف نایم ژاو

 تطهنیریاس زاشیپ اهنآ یقنودب تبسن
 .«ناو راف ؛ و«ثرول اد: تسا هدومن هچوت

 یکم دوجوم ودنیا نیب هطبار هیجوتو
 یا درف تاع نتفای یارب تسا



 . هسامح زاوا بانتجاو «زک ورب»

 طوقس تأدوجوم ود ره درم ودنیآ

 هک یلاح رد اهتنم . دنتسه یاهدرک

 یدراگتسر زا شیب یماک دنچ «نادراف»

 ضیضح رد«ثرولاد* ؛ تساهداتفاین بقع

 یث دنز شذرا . هتفرگ رارق دوخ یگدنز
 .تسا یتمک مه شراولش شزرا زا یتحوا

 هاگ | دوخ طوقسزا «نادراف» هکیلاحرد

 هتشذگب مجاررایکی هک یماگنح) دشابیه

 ناتیاهوم اهتقوتآ رد» هک دشهراشا وا
 مبلق ضوع رد» دادباوج هدوب رتیکشم

 و یتوافتیب دد «ثرول اد» .(«دوبرتک اپ
 نتفرگ رارق . دربیهسبضحم یهجوتیب
 دد ؛رتسکنل ترب» و «نیورامیل» یزاب
 یفلت نگشیامن مه فلاخم بلق ود
 . دشابیمودن ] یاهشک راک زا «زک ورید

 زیگنامارتحایقلت هکیلاح رد «زک و رب»

 دوخ طوفس زا هک ینان امرهق هب اد دوخ

 هثعط ؛ دهدیم صاصتخا دنشابیم هاگ

 زا هک دزاسیم یئاهنآ هجوتم ار دوخ

 دوجورد ام .دنتسه عالطایب دوخ طوقم

 یلاحردمینیبیمداقو و شما رآ «ثادراف»

 كغلد كي « ترولاد » زا «زک و رب» هک

 هشیمه6 زک وری ؟نسازیمرد. تسا هتخاس

 «ثرول اد»هب تبسن »تادراف»یرت رب رظان

 نیب قیمع ٌهلصاف هجوتم زین و . میتسه
 زا یتشیب بتارمب هش , ودنیا یاهایئد
 مشچباهیاهف رح ریاس یاهایند یئادج

 «ثرولاد» و «نادراف» اریذ . دروخیم
 اد اه اسیئد یئادج نیا یئاهتنا قیبطت

 .دنهدیم لیکشت
 بطقودنیا دودحم یتاظحل رد طقف

 رارق مهرانک یک رتشم یایئد رد داضتم

 ذا اهنآ هک یاهنحص رد . دنریگیم
 ناگتشک هک یلحم ودوخ یادربن زایکی

 نخس ؛ دناهدرک نفد اجنآ رد ار دوخ

۸۲ 



 یونعمیگتفشآ عونکیدوجو اس ,دنیوگیم
 یایند . مينکيم ساسحا ودتیا نیب اد
 .تساهن آ«راختفا ناتسروک ه اهن آكرتشم

 یمیدق ناتساد نامع اهنآ تاتساد
 .تسا «هدشمگ لآ هد

 «۱عیاهفررح»هک میوشیه هچوتم لاح

 داحتا هسامح ككي دح هب ندیسر یارب

 نتفرگ دارق ارچ و . دراد مک زیچ هچ
 پیک رت كي مه راک رد رفن راهچ نیا
 یبیک رت ۰ دروآیمن دوجوب یرشب قوف
 اریذ .دشاب هسامح شنیرفآ هب رداق هک
 3 رجشم لآهدسیا نآ دقاف فن راهچ نیا

 یادتبا رد هک تسا تهجنیدب . دنتسه
 دربن ناکتشک نفدم ةرظنم زا سپ ملیف
 راختفا ناتسروگ نام «كي زکمبالقن |

 هدن ریگ رب رد و « ترولاد» و «نادراف»

 . ودنآ یگدنز نادود یثالط تارطاخ

 ندوب یدرفیور رب «زک وری» هلصافالپ
 دیک ات یاهف رح شن راهچ نیا یاهایئد

 یاهدرفتروصب اهنیا توجنیدب . دنکیم
 دوخكلرتشم لآ هدیا هک دن آهدهآ رد آزجم

 كي اهنیا داحتا . هناهداد تسد زا ار
 . یونعم داحتا كيهن تسایکی زیفداحتا
 یراکمه عونکی طقف عقاو رد اهن آ داحتا

 مادکچیع .هل وحم هفیظو ماجن ایا رب تسا

 اون آ اذهعمودنرادن نامیا دوخهفیظو هب
 دن راد ها رتشم فدع اهن آ , دنهدیم ماجنا

 .ریخ كرتشم لآ هدیا یلو
 «ترولاد»و «نادراف :هدشمگ لآ هدیا

 یل و . دوشیم هصالخ كيزكم بالقن ارد

 . دنهدیم میمعت ار عوضوم « نک ورب »
 : دیوکیم رابکی «ثرولاد» هک روطن ام
 ؛ دراد دوجو بالقنا كي طقف ایندرد »
 . دی دارفا هیلعرب بوخ دارفا بالقنا
 یناسک هچ بوخ دارفا هک تسنیاآ هلتسم

 6 ؟ ثفتسه

 یبوخ بطقود صیخشت نیمهو ۰
 سشایلصا روحم هک تسا رگیدکی زا یدبو
 . دهدیم لیکشت اد «زک ورب»
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 یدب و یبوخ بطقود صیخشت هلئسم
 دوجورد اهیاهفرحنیا یارب رکیدکی زا

 نیا اهیاهفرح . تساهتفایمسجت «ازار»

 . دننیبیم نزهار كي تروصب ار یجات
 هدش باختنا «یسیع» مان «ازار» یارب

 یو وا هصخش تافص هک یلاحرد , تسا

 امب حیسه لباقم هطقن تسرد یزیچ اد
 كي تقیقحرد « ازار » . دنکیم یفرعم
 سوکم» هن یلو . دشابیم سوکعم حیسم
 یظن رد سوکعم طقف هکلب ,قلطم موهفمب
 تهجنبدب اهنیا . یاهفرحرفت راهچنیا
 دوخ هک دننیبیم سوکعم اد « ازار ۲

 هنوراو و دنشابیم یسوکعع تادوجوه

 «ثروا اد» طسوت یکی زک من زهآر ندشهدید

 ,زینتخرد زا وا ندوب نازپوآ ٌهظحل رد
 ینیب سوکمم هب كيليمس تسا یاهراشا
 هک تسا تهج نیمهبزین و اهیاهفرح نیا
 اهیاهفیح یارب هن ورا و :تجرن تمالع

 و + تسا نما دن راعخ هناعن تروصعب

 ؟نیاف ح دعا ی 4 ازاوم هشت ات
 یقاب سوکعم حیسه كلي تر وصد نانچمه

 یارب زین هنوراو بیلص تعالع هنامپ
 دهاوخ رامشب زیمآ دیدهت عونکی اهنآ

 نیا و حیس» نیا تهج نیدب و . دم
 اهنآ هک تسا اهنآ یارب بیلص
 اردوخ یراکتسر ریس فالخررب کریس

 زا ار اهنآ هکینرت ۰ دناهتفرگ شیپرد
 سوکعمروطب دزاسیمرود «ازار»هاگ ودرا

 نیمهو . دهدیم همادا دوخ یورشیپ هب
 بطقود صیخشت رد هابتشاو سوکعمیقلت
 ثعاب هک تسا رکیدکی زا یدبو یبوخ
 زا اهن آ یرود و اهیاهفرح نیا طوقس
 هجوتم هک یماکنهات . تساهدشیراکتسر

 هب نآ ناربجابو دنوشب دوخ هابتشا
 , ثتس رب یراگتسر

 , یگشیمهمت هب زابهک تساجنیاردو س

 ندیسر رد « نک ورب * نانامرهق شئوک
 موس ریه یراگتسر جواهب طوقسضیضح زا

 هک وربیاهن ویسآ وتیس لومعم قباطمو



 و عن امتي مادک ره نآ كيلبمس نص انع اب

 هاررسرپ شیاهذآ كحم میئوکب یتهباب
 .دنوشیم بوسحموآ نانامرهق یراکتسر

 یاربشیامزآ كحم نیرت هدمعاجنیاردو

 های رام مانب تسایرتخد اهیاهفرح نیا

 ًةلیسودن | وتیم مه. اهن آ باختن ابسح رب هک

 هدشاب یراگتسرب اهن [ ندیسرو تشگ زاب

 نآء ایرام » .نآ زا ندشرود ٌهلیسو مهو

 اهلآ هدیا زا هاگچیه هک تسا یقشع
 یبایتسد ؛ سناش ۰ تسین ییذپ كاکفنا

 رایتخا ردار « هدشمگ لآ هدیا » هب ددجم

 میمصت شید لاحو دراذگ یم اهیاهفرح

 تصرف نیاذآ هدافتسا رد اهن آ هدارا و

 نیاطوقساب ویراکتسر تشون س هک تسا

 .دنکیمنیعت اررفن راهچ
 یوسبیفن راهچ نیا شیارگ ینحنم

 رهاظ «میجدرل » فالخرب ؛ یراگتسر

 هب هدارا لیدبت اریذ . دراد یماظنمان

 ًةظحا دنچرد طقف و ین اهگ ان یلیخ لمع

 هژرابمرک ایل و.دریگ یمتروص ملیفررخآ
 یکیزیف لامعا نیا هب مع ار ینورد
 ییس هک دش میهاوخ هجوتم.مینک هف اضا

 تسنآ زا رتیجیردت ینعثم نیا یدومس
 یرادنیل وا , ددریم یظنب ادتبا رد هک

 ار ناشتیرومام تیهام « نادراف » هک

 هرهچرد؛دزاسیم شاف «ثروا اد » یارپ

 تشحو زا رتقیمع یزیچر, اهن آیودره

 «مینیب یه هژرابم نیا ژا ترفن ,میشيد یه

 ورد ناددوخ یشن اب هژرایم نیا

 نیا هاتوک یئاظحل یارب هاگیب و هاگ
 و .دنک یم رهاظت اهنآ دوجو رد دید رت

 ندوبد هنحص رد اردیدرت نیا جوا ام
 سنایسوس دیاش و مينيبیم « ایرام »

 نیا ناجیع یجراخ رعاظت زین هنحص
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